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คํานํา 	

	 คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนที่สองของโครงการการขจัดภาพเหมารวมทางเพศและภาษาที่แฝงอคติทางเพศ
ในสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งริเริ่มและสนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามคำมั่นสัญญาของประเทศไทยในฐานะ 
รัฐสมาชิกของอาเซียนที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยสตรี โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ได้มอบหมายให้ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ และคณะแห่งศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินโครงการและจัดทำคู่มือนี้ขึ้น ซึ่งแต่
เดิมทีนั้นโครงการได้ออกแบบให้มีการประชุมที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกประเทศใน  
อาเซียน โดยโครงการระยะแรกได้จัดให้มีการประชุมที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้ว 
และได้ข้อสรุปร่วมกันจากผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียนและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนสองท่านที่
เข้าร่วมการประชุม และได้ประสบความสำเร็จในการมีข้อตกลงร่วมกันและได้ตีพิมพ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัต ิ
ที่ดีที่สุดจากสิบประเทศสมาชิกอาเซียนอันเป็นผลจากการประชุมดังกล่าว  

เมื่อการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ได้ทำให้โลกต้องหยุดชะงักตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 โครงการระยะที ่2  

จึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไป ด้วยความหวังว่าการระบาดใหญ่จะคลี่คลายลงและ “ภาวะปกติ” ของโลกจะกลับ
คืนมา แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์การระบาดไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  แผนการดำเนินงานจึงต้องปรับ
เปลี่ยน เพราะการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมไม่สามารถทำได้ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  กระนั้น
ก็ตามคณะทำงานได้ตัดสินใจจัดการประชุมออนไลน์สำหรับทั้งสิบประเทศ และให้นักวิจัยของเราทำงานร่วม
กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ  คำถามแบบสำรวจรวมถึงคำถามสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและคำถามสำหรับการ 
สนทนากลุ่มก็ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรของเรามีทางเลือกว่า
จะเก็บข้อมูลโดยการสำรวจหรือโดยการจัดสนทนากลุ่ม อย่างไรก็ตามทุกประเทศจำเป็นต้องมีการสัมภาษณ ์

ผู้เชี่ยวชาญ เราขอขอบคุณพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ พันธมิตรบางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ  

และหลายท่านก็ได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพในประเทศของตนให้แก่คณะทำงาน  แต่สถานการณ์ที่ไม่
ปกติของการระบาดใหญ่และความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งในช่วงเวลาดำเนิน  
โครงการ ทำให้เราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ได้กระทบ
ต่อความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูลแต่อย่างใด 

ดิฉันขอขอบคุณพันธมิตรในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ และผู้เข้าร่วม
โครงการทุกท่านจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งจากประเทศไทย ที่ได้กรุณาสละเวลาช่วยทำให้โครงการ 
นี้สำเร็จลงได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีของงานนี้ถือเป็นของทุกท่าน 
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แต่หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อผิดพลาดเหล่านั้น ในฐานะหัวหน้า
โครงการ ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะผู้วิจัยที่มีชื่อปรากฏในหน้าถัดไปที่ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น ใช้พลัง ความมีชีวิตชีวา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสปิริตในการทำงานที่ดี และมีความอดทนในการทำงานร่วมกันภายใต้สภาวะที่ไม่ "ปกติ" 
ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา ทุกคนมีความอุตสาหะและอารมณ์ขันในการ
ทำงาน สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ดิฉันขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการริเริ่มและสนับสนุนโครงการนี้ 

จุรี วิจิตรวาทการ 

ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 คู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนที่สองในโครงการ 
“การขจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบใน
กระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา” ในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นคู่มือ
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เกี่ยวกับประเด็นความไม่  
เสมอภาคระหว่างเพศที่อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะใน
โรงเรียน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลก  จึงมีวิธีการเก็บข้อมูล
สองวิธีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการจากประเทศสมาชิก 
อาเซียนสามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สะดวก
เหมาะสมกับประเทศแต่ละประเทศ ผู้ร่วมโครงการ 
บางประเทศเลือกวิธีการจัดการสนทนา/ประชุม 
กลุ่มย่อย บางประเทศเลือกการใช้การเก็บข้อมูล 
โดยการใช้แบบสอบถามกลางที่ออกแบบโดยคณะ 
ผู้จัดทำโครงการในการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องในประเทศของตน ประเทศไทยก็เช่นกัน 
ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและ   
นักศึกษาจำนวนสองครั้ง และได้ไปเยี่ยมชมหลาย
โรงเรียน ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักเรียนและ
ครู/อาจารย์ ในทุกกรณีการเก็บข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติหรือไม่
ก็ตาม เป็นข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งที่แท้จริง 
ผู้คนที่อยู่ในสังคมแท้จริงซึ่งพบว่าเต็มไปด้วยอคติ
ทางเพศ ผู้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนะ 
ความรู้สึก และได้ให้ข้อเสนอแนะถึงสถานการณ์ใน
โรงเรียนที่จะสามารถทำให้ดีขึ้นอย่างไร นอกจากวิธี

การเก็บข้อมูลสองวิธีข้างต้นแล้ว คณะผู้จัดทำได้
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสมอภาคระหว่าง
เพศจากแต่ละประเทศประเทศละสองท่าน เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่แน่นอนและแท้จริงจากผู้ปฏิบัติด้านมิติ/
บทบาทระหว่างเพศ 

โดยสรุป บทนำของคู่มือเล่มนี้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับประเด็นมิติ/บทบาทระหว่างเพศในโลกและ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การทบทวน     
วรรณกรรมจะให้รายละเอียดว่าบรรทัดฐานทาง
สังคมที่เต็มไปด้วยอคติทางเพศได้เข้ามาอยู่ในชีวิต
ของผู้หญิงได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ผลพวงของความ
ไม่เสมอภาคระหว่างเพศ การศึกษา สุขอนามัย/
สาธารณสุข และการเลือกอาชีพ รวมทั้งอภิปราย 
ถึงความเป็นมาของการแบ่งบทบาทระหว่างเพศ 
บรรทัดฐานและความคาดหวังทางเพศ และภาพ
เหมารวมทางเพศ ซึ่งในบทที่ 1 ได้ลงลึกไปถึง 
พัฒนาการ การคงอยู่ และผลทางสังคมวัฒนธรรม 
ซึ่งผนึกแน่นไปด้วยเรื่องอคติทางเพศ ในบทนี้ได้ 
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอคติและภาพเหมารวม
ทางเพศที่พบในประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่าง ๆ 
ได้แก่ พละกำลัง กีฬา ทักษะและความถนัด    
สถานภาพ บทบาทเฉพาะ ความสง่างามทางสังคม 
สีผิวและรูปร่างหน้าตา ความแข็งแกร่ง ความมั่นคง 
ทางอารมณ์ และอาชีพเฉพาะ 

เรื่องราวในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอใน
บทที่ 2 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของความ   
เสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคนี้ โดยนำเสนอสถิติ
จากหลายแหล่ง (เช่น โครงการพัฒนาแห่ง     
สหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น) ในเชิงพรรณนา
โดยแผนภูมิประเภทต่าง ๆ บทนี้เริ่มต้นด้วยความ
ก้าวหน้าของประเทศกลุ่มอาเซียนด้านความ    
เสมอภาคระหว่างเพศ ขณะที่ภูมิภาคนี้พยายามส่ง
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เสริมสถานะของสตรีโดยวิธีการออกนโยบายหลาย
ประการ แต่บทนี้ชี้ว่าช่องว่างความเสมอภาค
ระหว่างเพศยังคงมีอยู่ ซึ่งข้อมูลทางสถิติแสดงให้
เห็นในตัวอย่าง เช่น จำนวนของแรงงานหญิงยังน้อย
กว่าชาย อีกด้านหนึ่งซึ่งต้องปรับปรุงคือ เรื่องเพศ 
ศึกษาและการอนามัยเจริญพันธุ์และการสาธารณสุข 
จากข้อจำกัดบางอย่างทางวัฒนธรรมและศาสนา 
หลายวัฒนธรรมพบว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้
หัวข้อเพศศึกษาเป็นหัวข้อที่จะอภิปรายอย่าง     
เปิดเผยในห้องเรียน สำหรับผู้ที่ได้บรรจุเพศศึกษา
ในหลักสูตรที่มีความมุ่งหมายที่จะป้องกันปัญหา
เรื่องเพศ แต่ภาระของการละเว้นเรื่องนี้ก็จะตก    
อยู่กับผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว ส่วนแง่มุมที่สำคัญอื่น ๆ 
เช่น ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และความ
เคารพซึ่งกันและกันไม่ได้รวมอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว 
ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งในบทนี ้ คือ เรื่อง
การกระทำความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรี ซึ่ง 
ข้อมูลที่พบได้ยืนยันในเรื่ องนี้ ว่ า เป็นปัญหาที่     
แพร่กระจายในภูมิภาคจริง และทุกประเทศก็ยังมิได้
มีกลไกที่นำมาใช้ ในการหยุดยั้ งและยุติปัญหา     
ดังกล่าว ดังที่ได้กล่าวมา แต่ละประเทศมีนโยบายที่
จะขจัดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศและความ 
รุนแรงทางเพศ แต่ในความเป็นจริงนโยบายส่วน
ใหญ่เป็นนโยบายที่อยู่บนกระดาษ แต่การนำมา 
ปฏิบัติกลับเป็นเรื่องยากยิ่งด้วยหลาย ๆ เหตุผล 
ส่วนสรุปของบทนี้เตือนเราว่า เฉพาะการขจัด    
ช่องว่างระหว่างเพศในการศึกษา ไม่ได้หมายถึง  
ชีวิตที่มีความเสมอภาคในอนาคตสำหรับเด็กหญิง
และผู้หญิง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นโยบายความ
เสมอภาคระหว่างเพศต้องครอบคลุมเรื่องอื่น ๆ 
และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น 

บทที่ 3 เกี่ยวกับในด้านภูมิทัศน์ทางการ 
ศึกษาและระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ งกล่าวถึ ง
อนุสัญญาและมติร่วม โดยแต่ละประเทศได้ตกลงให้
จัดการศึกษาแก่เด็กชายและเด็กหญิง เพื่อแสดงให้
เห็นว่าแต่ละประเทศได้ดำเนินการในการให้การ
ศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในประเทศของตน บทนี้ได้
นำเสนอสถิติค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การสำเร็จการ
ศึกษา นโยบายการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษา
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) อัตราส่วนระหว่างนักเรียน - ครู 
และจำนวนการลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน 
นอกจากนั้นคณะผู้จัดทำได้สรุปย่อข้อมูลของแต่ละ
ประเทศจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสนทนา
กลุ่ม การเยี่ยมชมและการสำรวจไว้ท้ายบทที่ 3 เพื่อ
ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพในแต่ละประเทศ      

บทที่ 4 นำไปสู่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่ง    
หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจของลูกหลานของเรา 
ในเรื่องสภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่ามีประเด็น
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศซึ่งเกิดขึ้นจากอคติ
ทางเพศที่ไม่รู้ตัวของผู้คนที่เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้บริหาร และพ่อแม่/ผู้ปกครอง) และ    
ผู้ กระทำผิดอีกกลุ่ มหนึ่ งซึ่ ง เน้น ในบทนี้ คือ      
แบบเรียนและหลักสูตรซึ่งเต็มไปด้วยอคติทางเพศที่    
ผู้หญิงถูกนำเสนอในภาพเหมารวมทางเพศ และ 
ย่ำแย่ไปกว่านั้น คือ หญิงถูกนำเสนอในอัตราส่วนที่
น้อยกว่าชายมาก ข้อมูลที่พบแสดงให้เห็นว่า ขณะที่
กำลังสอนนักเรียน ครูเองก็ตกเป็นเหยื่อ/ผู้ถูก 
กระทำจากความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ผู้ชายเหนือกว่า  
ผู้หญิง ซึ่งทำให้ครูปฏิบัติต่อนักเรียนชายอย่าง 
เอาใจใส่มากกว่าที่ปฏิบัติต่อนักเรียนหญิง นอกจาก 
นี้แล้ว บทนี้ได้นำเสนอเรื่องเพศศึกษาว่าในกลุ่ม 
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีวิธีการจัดการอย่างไร    

viii



ซึ่งทำให้ได้รู้ว่ามีความจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาให้มีความทันสมัย/ทันการณ์มาก
ขึ้น ผู้ออกแบบบทเรียนต้องพิจารณาเรื่องความเชื่อ
ดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งสามารถกด/   
กั้นขวางการอภิปรายอย่างเปิดเผยในบางหัวข้อได้ 
สำคัญยิ่งไปกว่านั้น บทนี้ยังได้กล่าวถึงความรุนแรง
ทางเพศซึ่งพบได้ทั่วไปในโรงเรียน ข้อมูลที่ได้มา
ทำให้รับรู้ว่าความรุนแรงทางเพศหลาย กรณีเกิดขึ้น
อย่างน่าเศร้าใจ เพราะผู้คนยังไม่แม้แต่ตระหนักถึง
การกระทำบางอย่างที่ถือว่ายอมรับไม่ได้ (ข่มเหง 
รังแก คุกคาม กระทำการรุนแรง) ยิ่งไปกว่านั้น 
การกระทำทางเพศจำนวนมากซึ่งเป็นอันตรายต่อ
เด็กหญิงถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในมุมมองดั้งเดิม 
และที่เลวร้ายยิ่งกว่า คือ การที่ผู้ถูกกระทำจากความ
รุนแรงทางเพศกลัวเกรงที่จะกล่าวหาผู้กระทำตน 
เพราะหลายกรณีสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องน่าละอาย 
และยิ่งไปกว่านั้นยังโทษ/ติเตียนผู้ถูกกระทำ และ
กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่อาจไม่ให้ความเป็นธรรม 
แก่พวกเธอและยังอาจถูกประทับตราบาป นอกจาก 
นี้ ข้อมูลยังชี้ว่าในประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 
และขาดกลไกที่ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านจิตใจ
และขวัญกำลังใจของผู้ถูกกระทำอีกด้วย ทั้งหมดนี้ 
ชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคของเรายังมีหนทางอีกยาวไกล
ในแง่ของการมีนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนเรื่อง
เพศสภาพที่นำไปปฏิบัติได้ อันจะทำให้เราสามารถ
เพิ่มพลังเด็กหญิงของเราได้ 

บทที ่ 5 เป็นบทที่นำไปปฏิบัติได้ ซึ่งให้
คำแนะนำ/วิธีการที่แต่ละภาคส่วนสามารถนำไปใช้
ส่งเสริมการศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนเรื่องเพศ
สภาพ คำแนะนำที่นำไปใช้ได้พร้อมด้วยกิจกรรมที่
จัดให้แก่ผู้บริหาร โรงเรียน ครู และครอบครัว เพื่อ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้และปรับเปลี่ยนตาม

ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น แนะนำผู้บริหารโรงเรียนให้
บรรจุหัวข้อด้านความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ใน
หลักสูตร ทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมและ 
ครอบครัวนักเรียน รวมทั้งคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับ
ครูครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญ เช่น การสำรวจ/
สะท้อนความคิดเห็นของครูต่อมิติ/บทบาทระหว่าง
เพศ การคัดเลือกหนังสือเรียน/บทเรียน การปฏิบัติ
ในห้องเรียนเพื่อขบคิดในประเด็นมิติ/บทบาท   
หญิงชาย และสนับสนุนให้เพื่อนครูคนอื่น ๆ ได้เห็น
ความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งได้
จัดทำเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งได้ให้คำแนะนำ สำหรับ
ครอบครัวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอม 
กล่อมเกลาทางสังคมแก่บุตรหลาน ในตอนท้ายบท 
มีกรณีศึกษาพร้อมด้วยใจความหลักที่ได้รับจาก
ข้อมูลที่พบ ในตอนท้ายของแต่ละกรณีศึกษามี
คำถามที่สามารถใช้เป็นแนวทางการสนทนาและ      
อภิปราย 

ในตอนจบของคู่มือฉบับนี้เป็นการสะท้อน 
ความคิดเห็นต่อผลการค้นพบ ประเทศสมาชิก  
อาเซียนได้พยายามในการขจัดความไม่เสมอภาค 
ระหว่างเพศ อย่างไรก็ตามทุกประเทศต่างก็มีปัญหา
มากมายด้านบทบาทระหว่างเพศที่คล้าย ๆ กัน 
(รวมทั้งความพยายามแก้ไขปัญหาซึ่งยังไม่เป็นผล) 
จากข้อมูลที่พบ ภูมิภาคอาเซียนโดยรวมต้อง
พยายามมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดความ เสมอภาค      
ระหว่างเพศ ประการแรก ในการรณรงค์สร้างความ
เสมอภาคระหว่างเพศ ควรจัดให้มีบุคคลต้นแบบ
หญิงจากวงการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้  
ผู้หญิงและควรสร้างระบบผู้หญิงสนับสนุนผู้หญิง 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เด็กหญิงได้เล่นกีฬาโดย 
เฉพาะประเภทกีฬาที่ต้องมีการแข่งขัน เพื่อเสริม
สร้างความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง   

ix



พร้อมทั้งสปิริตในการแข่งขันของเด็กผู้หญิง อีกทั้ง
ปัญหาเรื่องเพศสภาพ มิใช่เป็นงานของภาคส่วนใด
ภาคส่วนหนึ่ง ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับบทบาท
ระหว่างเพศเป็นประเด็นของสังคม ทุกส่วนของ
สังคมจึงต้องร่วมมือร่วมใจ และประสานความรู้ 
ประสบการณ์ และทรัพยากรเข้าด้วยกันเพื่อเอาชนะ
ปัญหาทั้งปวง อย่างไรก็ตาม ความพยายามร่วมกัน
เป็นเรื่องระยะยาว ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนร่วมมือ
กันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่ง
เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อความสนใจ   
สร่างซาลง การร่วมมือกันก็มักกระจัดกระจาย   
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะไว้ในที่นี้ว่า จำเป็นต้องรักษา
ความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือกันในระยะยาว 
นอกจากนี้ ประเด็นที่นำเสนอมิได้เป็นประเด็น    
เร่งด่วนเท่ากัน จึงขอเสนอให้มุ่งประเด็นที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนก่อน (เช่น ความรุนแรง การปลูกฝัง   
ค่านิยมและการปฏิบัติที่มีความเสมอภาคระหว่าง
เพศในโรงเรียนและการมีกลไกระดับชาติด้านสตรี) 
และต้องทำให้กลไกระดับชาติ เพื่อสตรีมีความ    
เข้มแข็ง ทั้งมีทรัพยากรที่เพียงพอในการทำงาน   
มีความรู้ความสามารถ รวมถึงความเชี่ยวชาญ
ชำนาญในหน้าที่ พร้อมทั้งให้มีสถานภาพสูงเป็นที่
เคารพยอมรับและนับถือของหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน
ระบบราชการและภายนอกด้วย หากปราศจากสิ่งที่
กล่าวมาแล้ว ประเด็นเร่งด่วน/วิกฤตก็จะไม่สามารถ 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล การขาดทรัพยากร 
นำไปสู่การขาดพลังอำนาจในการต่อรองโน้มน้าว
หรือขอรับความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่น ๆ   
นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ว่าการจัดทำนโยบายและ 
การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสำคัญยิ่งต่อความ
สำเร็จในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ประเด็นเช่น การล่วงละเมิดทางเพศไม่สามารถ  

จะตัดสินตามแต่วิจารณญาณของแต่ละคนหรือ  
องค์กรได้ (ดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศ) เป้าหมาย
ของเรา คือ จำเป็นต้องจัดทำนโยบายที่ดีทั้งม ี 
แนวทางปฏิบัติ ซึ่ งพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ ได ้     
ส่วนการเสนอให้มีกฎหมายอย่างเป็นทางการที ่
สามารถช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายในประเด็นที่ 
นับเนื่องจากมิติระหว่างเพศ ก็ขอให้ผู้ร่างกฎหมาย
โดยเฉพาะผู้สนับสนุนให้ยึดถือความเป็นจริงถึง    
วิธีการที่กฎหมายเหล่านั้นจะสามารถถูกบังคับใช้  
ทั้งนี้เป็นเพราะเราตกอยู่ในความยุ่งยากระหว่าง
ความแตกต่างโดยนิตินัย (de jure) และโดยพฤตินัย 
(de facto) จากความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ 
ประเด็นเช่น ความรุนแรงในครอบครัวยังถูกผู้บังคับ
ใช้กฎหมายเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและควรจะให้ 
รักษาความบาดหมางในครอบครัว ดังนั้น จึงเสนอว่า
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความ  
ยุ่งยากดังกล่าว สิ่งที่เราต้องทำคือ การสื่อสารและ
การให้การศึกษาแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติในเรื่อง 
ความถูกต้องและความผิด การกระทำผิดไม่ว่าจะ
เป็นในครอบครัวหรือไม่ใช่ในครอบครัวก็ตาม จำเป็น
ต้องมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสมควรได้
รับการลงโทษ หากเราจะสื่อสารแนวคิดนี้ให้ได้ผล
แก่ประชาชน (ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดดั้งเดิม) ระบบ
การสื่อสารที่จะใช้ควรจะออกแบบให้ครอบคลุมวิธี
การที่หลากหลายและให้ไปถึงกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
เนื่องจากโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย    
การกำหนดกลุ่มผู้รับสารที่หลากหลายด้วยระบบ
และช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลายจึ ง เป็น      
เป้าหมายของเรา 
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 ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นวาระระดับชาติและระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาได้
ระยะหนึ่งแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิสตรีที่ยอมรับกันในระดับสากล อีกทั้ง ประเทศ
ต่าง ๆ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการได้มาซึ่งความเสมอภาคระหว่างเพศโดยผ่านการประกาศและข้อตกลง  
อื่น  ๆ ร่วมกัน ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าของสตรีในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2531 ปฏิญญาฮานอยว่า
ด้วยการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาสตรีและเด็กอาเซียน พ.ศ. 2553 และ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความ  
รุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศก็เป็นที่ 
ประจักษ์โดยการออกกฎหมายและการปฏิรูปนโยบายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 
ภูมิภาค อาเซียนจะมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ความไม่เสมอภาคระหว่าง
เพศก็ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อผู้หญิงทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านชีวิตสาธารณะ  

 แม้ว ่ า กฎหมายระดั บประ เทศจะ
คุ้มครองสิทธิสตรี แต่ผู้หญิงในภูมิภาค
อาเซียนยังคงเสียเปรียบในหลายแง่มุมของ
ชีวิตเนื่องมาจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
และศาสนาที่ยังคงกำหนดให้ผู้หญิงมีสถานะ
ต่ำกว่าผู้ชาย   แต่ความเป็นอิสระของผู้หญิง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าอยู่ในระดับ
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย  
เนื่องจากปัจจัยทางวัฒนธรรมหลายประการ 
เช่น ระบบเครือญาติที่นับทั้งทางฝ่ายพ่อและ
แม่ (Bilateral kinship) และยังมีการนับญาติ
ทางฝ่ายหญิงเป็นใหญ่บ้าง (Devasahayam, 

2009) อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องความเป็น
ชายที่หยั่งรากลึกและบรรทัดฐานทางศาสนายังคงมีอิทธิพลในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหลักการ 
เหล่านี้มักจะขัดแย้งกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่ปกป้องสิทธิสตรี ในประเทศที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ เช่น    
มาเลเซียและอินโดนีเซีย กฎหมายอิสลามมีอิทธิพลในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งงาน เช่น การหย่าร้างและการ 
มีภรรยาหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ (Devasahayam, 2009) ในประเทศมาเลเซีย 
ครอบครัว การหย่าร้าง ความไม่กระตือรือร้นของคนหนุ่มสาวที่อาจเป็นปัญหาด้านการเมือง รวมถึงเรื่องเพศที่
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 ภาพ$ 1: Nguyen Huu Duc in UN Women AsiaPacific March, 16 2016, 
"Wordless" a typical Vietnamese woman with a drunken husband and 
uncared-for kids.“ \Picturing gender equality in Viet Nam through 
comics and cartoons. Available at  https://asiapacific.unwomen.org/en/
news-and-events/stories/2016/03/picturing-gender-equality-in-viet-
nam  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.  



ถูกฝังอยู่ในค่านิยมของศาสนาอิสลามทำให้การกดขี่สตรีในครอบครัวดูเป็นเรื่องปกติ (Stivens, 2006) ความ
รุนแรงในรูปแบบของการล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และการข่มขืนในชีวิตสมรส เป็นที่  
แพร่หลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเวียดนามร้อยละ 34.4 ของผู้หญิงประสบกับความรุนแรงทาง 
ร่างกายและ/หรือทางเพศกับคู่ชีวิตที่ใกล้ชิด (General Statistics Office, 2010) ส่วนในประเทศไทย     
แม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะพบว่าสถิติความรุนแรงต่อคู่ครองในระดับชาติอยู่ที่ร้อยละ 2.9 แต ่
Chuemchit และคณะ (2018) พบว่าสถิติที่แท้จริงเป็นร้อยละ 15.4 อีกทั้งในเมียนมาร์และกัมพูชา ข้อมูลจาก 
UNICEF บ่งบอกว่าผู้ชายครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มที่อ้างว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะทุบตีภรรยา ซึ่งการให้เหตุผลนี ้
บ่งบอกถึงการยอมรับและช่วยสร้างความชอบธรรมต่อความรุนแรงทางเพศ (UNICEF, 2019) 

 โดยทั่วไป แม้ว่าการมีส่วนร่วมของสตรีในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศก็ยังคงอยู่ ผู้หญิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการในเวทีสาธารณะ ดังจะ
เห็นได้จาก สัดส่วนของจำนวนผู้หญิงในรัฐสภาโดยเฉลี่ยในประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ร้อยละ 20 ซึ่งต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 23.8 ทวีปอเมริกาที่ร้อยละ 29 และยุโรปที่ร้อยละ 27.5 และ ทวีปแอฟริกาตอนใต้ 
ที่ร้อยละ 23.6 (ASEAN and UN Women, 2021; The ASEAN Post, 2018) อีกทั้งจำนวนผู้แทนหญิงใน
ระดับการเมืองท้องถิ่นก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (Choi, 2019) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิงยังคงเผชิญกับเจตคติเหมารวม
ทางเพศเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำ เนื่องจากวัฒนธรรมของชายเป็นใหญ่ได้หยั่งรากลึกในระบบ 
การเมืองและสถาบันทางการเมือง ส่วนในภาคการศึกษา ในขณะที่เด็กผู้หญิงมีอัตราการเข้าเรียนและสำเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่สูงขึ้นในหลายประเทศ แต่ทว่าเด็กหญิงและผู้หญิงมักจะไม่ได้รับการจ้างงาน 
และไม่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกอบรมในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (UNICEF, 2019) สิ่งที่เกิดขึ้นจึง
แสดงให้เห็นว่าความไม่เสมอภาคทางเพศที่เกิดขึ้นในบ้านตั้งแต่เยาว์วัยนั้นส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของ 
ผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 

 บรรทัดฐานความเป็นหญิง/ชายและแนวปฏิบัติทางเพศสภาพแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
และการขาดการดำเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่เหมาะสม เป็นสาเหตุพื้นฐานของความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศในประเทศสมาชิกอาเซียน การเลือกปฏิบัติทางเพศได้ฝังลึกในค่านิยมและบรรทัดฐานทาง     
วัฒนธรรมและศาสนา ค่านิยมและบรรทัดฐานเกี่ยวกับเพศสภาพเหล่านี้ได้กำหนดรูปแบบทางความคิดและ
ตอกย้ำอย่างต่อเนื่องโดยตัวแทนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม ในทำนองเดียวกันค่านิยมและ
บรรทัดฐานเหล่านี้ก็ได้กำหนดมุมมอง การรับรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะขยายไป 
สู่ระดับชุมชนและสังคมในวงกว้างโดยกลายเป็นการตอกย้ำการเลือกปฏิบัติทางเพศในพื้นที่สาธารณะ  ดังนั้น 
ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายสาธารณะจึงอาจมี   
ความเชื่อและค่านิยมทางเพศสภาพตามที่ได้รับจากครอบครัวและชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีอิทธิพลต่อความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศ การขาดความเข้าใจนี้เองส่งผลทำให้พวกเขาไม่ 
สามารถแก้ไขปัญหาทางเพศสภาพในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความเสมอภาคระหว่างเพศในระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการลดช่องว่างระหว่างเพศในสังคม   
ทั้งนี้ ความเสมอภาคระหว่างเพศในระบบการศึกษาไม่ได้หมายความถึงการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ให้การดูแลและให้โอกาสแก่เด็กหญิงและเด็กชายอย่าง  
เท่าเทียมกันด้วย อย่างไรก็ตาม อคติทางเพศและภาพเหมารวมนั้นได้ปรากฏอย่างแพร่หลายในเชิงปฏิบัติ    
ทั้งในชั้นเรียน ในหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน โดยภาพเหมารวมทางเพศและอคติดังกล่าวได้ปรากฏตัว
ออกมาในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นวิธีการที่ค่อย ๆ ซึมลึก จากการศึกษาพบว่าอคติต่อผู้หญิงและภาพ 

เหมารวมเกี่ยวกับบทบาททางเพศต่างก็ปรากฏแพร่หลายในตำราเรียนที่ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน หนังสือ
เรียนส่งเสริมคุณลักษณะดั้งเดิมของชายและหญิงโดยวาดภาพผู้หญิงว่าขี้สงสาร เจ้าอารมณ์ และอ่อนแอ    
ส่วนผู้ชายมีความแน่วแน่ เด็ดขาด และควบคุมอารมณ์ได้ (Ena, 2013; Jasmani et al., 2011;               

Na Pattalung, 2008)   นอกจากนี้ หนังสือเรียนยังส่งเสริมฐานคติที่กีดกันทางเพศโดยจำกัดผู้หญิงให้มีอาชีพ
และกิจกรรมในวงแคบ เช่น ผู้อภิบาลดูแลผู้อื่น แม่บ้าน พยาบาล พนักงานต้อนรับ และคร ูในขณะที่วาดภาพ
ผู้ชายว่ามีอาชีพและกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงงานที่มีสถานะสูง (Minh, 2018; Ena, 2013; Antiksari, 

2011) นอกจากนี ้ จำนวนของผู้หญิงที่ปรากฏในตำราเรียนก็มีจำนวนน้อยกว่าผู้ชายเป็นอันมาก (Vu, 2008; 

Ena, 2013; Jasmani et al., 2011) อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศที่ปรากฏใน 
ตำราเรียนมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ทั้งที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ความคิดเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่และ 
ผู้หญิงเป็นรองกลายเป็นเรื่องปกติและมีผลต่อบทบาททางเพศสภาพของผู้เรียน 

 อคติและภาพเหมารวมทางเพศ
ที่เห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่ง คือ แนวทาง
การปฏิบัติและการสอนของครูในชั้น
เรียน ครูเป็นผลผลิตของสังคมและ
อาจมีความเชื่อเรื่องภาพเหมารวมทาง
เพศ ตัวอย่างเช่น ในอินโดนีเซีย ครูมัก
มีความย้อนแย้งในตัวเองว่า ในหลักการ
ทุกคนล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน แต่ในขณะเดียวกันครูก็มีความคาด
หวังต่อบทบาททางเพศของหญิงและ
ชายที่แตกต่างกันตามแนวประเพณ ี

ปฏิบัติด้วย หลักการเรื่องเพศสภาพ   

ที่ย้อนแย้งกันนี้มักจะปรากฏให้เห็นในแนวทางการสอนของครู (Marpinjun & Ramsey, 2017; Azisah, 

2012) ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมของครูในเรื่องเพศสภาพได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัต ิ  
ต่อเด็กหญิงและเด็กชายที่ต่างกันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อนักเรียนได้ โดยเฉพาะนักเรียนหญิง  
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 บรรทัดฐานทางเพศสภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมของเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรียน อาจส่ง
ผลต่อความไม่สมดุลระหว่างเพศในสาขาอาชีพที่มีรายได้สูงอย่างอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ บรรทัดฐานทางเพศที่กำหนดว่าหญิงชายมีหน้าที่ต่างกันจะส่งผลกระทบต่อสำนึกของผู้หญิงในเรื่อง 
อัตลักษณ์และความมั่นใจของตนเอง ซึ่งอาจบั่นทอนแรงบันดาลใจในอาชีพการงานของพวกเขา Cvencek 

และคณะ (2014) พบว่าเด็กชาวสิงคโปร์จำนวนมากขึ้นมีความคิดเหมารวมว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องถนัดของ 
ผู้ชาย  แม้ว่าเด็กผู้หญิงชาวสิงคโปร์จะเก่งคณิตศาสตร์ก็ตาม สาเหตุที่เด็กคิดเช่นนี้ก็เพราะแรงกดดันทางระบบ
ความคิดของเด็กที่ประสานความเชื่อและค่านิยมของตนเองเข้ากับบรรทัดฐานทางเพศสภาพของสังคม  ซึ่งทั้ง
หมดนี้เด็กได้รับการตอกย้ำจากหลากหลายบุคคลในสังคม เช่น ครอบครัว คร ู เพื่อนฝูง และสื่อ แรงกดดัน  
ดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจด้านอาชีพของเด็กผู้หญิง เด็กหญิงจึงอาจตัดสินใจจากบรรทัดฐานและการปฏิบัติ
ทางเพศมากกว่าจากความสามารถทางวิชาการของตนเอง ตัวอย่างเช่น Koul และคณะ (2011) ที่พบว่าผู้หญิง
ไทยมีแนวโน้มที่จะเลือกประกอบอาชีพที่กลมกลืนกับชีวิตครอบครัว 

    ประชาคมโรงเรียนซึ่งหมายรวมถึง ครู 
อาจารย์ใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แต่ง
ตำราเรียน และผู้กำหนดนโยบายการ
ศึกษา มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวปฏิบัติ
ด้านการศึกษาที่มีความเป็นธรรมใน
เรื่องเพศสภาพ   การศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าประชาคมโรงเรียนโดยทั่วไปต่างก็
ตระหนักถึงแนวคิดเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างเพศ แต่พวกเขาไม่ได้นึกถึงการ 
มีอยู่ของอคติทางเพศและภาพเหมารวม

ทางเพศที่ปรากฏอยู่ในตำราเรียน การสอนของครู กิจกรรมนอกหลักสูตร และแง่มุมอื่น ๆ ของระบบนิเวศของ 
โรงเรียน จากการศึกษาของ Azisah (2012) พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนในอินโดนีเซียดูเหมือนจะพยายาม
สอนนักเรียนถึงคุณค่าของความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ตัวพวกเขาเองไม่ได้นำค่านิยมดังกล่าวไปปฏิบัติ  
ในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงาน และ Antiksari (2011) ก็พบว่าประเด็นเรื่องเพศสภาพได้รับความสนใจ
เพียงเล็กน้อยจากบรรณาธิการและผู้แต่งตำราเรียนในฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา
เพื่อปรับปรุงตำราเรียนให้มีผลต่อการพัฒนาระบบความคิดความเชื่อรวมถึงความรู้ความเข้าใจของเด็ก 
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการสอนและวิธีปฏิบัติของประชาคมโรงเรียนได้รับอิทธิพลโดยไม่รู้ตัวจากเจตคติ
ทางเพศแบบประเพณีปฏิบัติที่แฝงและฝังลึกอยู่ในสังคม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้าง
ความตระหนักรู้ในหมู่ประชาคมโรงเรียนเกี่ยวกับภาพเหมารวมและอคติทางเพศที่มีอยู่ในหลักสูตรและการ 
ปฏิบัติในชั้นเรียน ตลอดจนต้องเสริมสร้างความละเอียดอ่อนในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศของ 
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ประชาคมโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ความจำเป็นต่อการสร้างบรรทัดฐานและความเชื่อว่าด้วยเรื่องเพศที่มีความ  
เสมอภาคกันทั้งในแวดวงการศึกษาและในสังคมโดยรวม 

 ความละเอียดอ่อนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศที่เพิ่มขึ้นในประชาคมโรงเรียนมิเพียงแต่จะส่ง 
ผลดีสำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น แต่ยังช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมด้วย การรื้อถอน
บรรทัดฐานและการปฏิบัติทางเพศแบบดั้งเดิมทำได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการหล่อหลอม       
กล่อมเกลาที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เด็กและคนหนุ่มสาวได้ซึมซับบรรทัดฐาน 
ขนบธรรมเนียม และค่านิยมทางเพศสภาพ ตลอดจนสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองในขณะที่พวกเขามี 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมที่หลากหลาย เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง ครู และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ โดยนักวิจัย
เชื่อว่าช่วงก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศสภาพ ซึ่งบรรทัดฐานทางเพศ 
เจตคติและพฤติกรรมที่เรียนรู้ในช่วงเวลานี้จะติดอยู่กับตัวเด็กไปจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ ่ ยิ่งไปกว่านั้นการที่เด็ก
ใช้เวลาอย่างมากที่โรงเรียน โรงเรียนและห้องเรียนจึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการสอดแทรกค่านิยมที่ดีงาม  
เพื่อเด็กจะได้สร้างอัตลักษณ์ทางเพศ บทบาท เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาว่าด้วยเรื่องเพศสภาวะในเด็กและวัยรุ่นได้เสนอหลากหลายวิธี   
ที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในโรงเรียน ซึ่งในบรรดาแนวทางต่าง ๆ นั้น การฝึกอบรมและการพัฒนาครู 
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงเรียนกับครูและได้รับคำแนะนำจากครู เด็กอาจ 
นำแนวคิดเรื่องเพศสภาพแบบดั้งเดิมจากครอบครัวและชุมชนมาสู่โรงเรียน แต่ครูก็อาจมีบทบาทสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเหล่านั้น จากการศึกษาของ Erden (2009) เสนอว่าหลักสูตรการศึกษาของครูควรรวม
วิชาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศด้วยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางเพศสภาพและ
เพิ่มความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างก็ตาม Aina & Cameron (2011) 

มีข้อคิดว่าการมีวิชาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศที่แยกเป็นวิชาเฉพาะอาจจะทำให้คิดว่าประเด็นความ
เสมอภาคระหว่างเพศเป็นเรื่องไม่สำคัญ ดังนั้นจึงควรบูรณาการประเด็นเพศสภาพนี้เข้าไปในทุกวิชาของ   
หลักสูตรครู อีกทั้งในการศึกษาของครูและการฝึกอบรมครูก็ควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้วิจารณญาณประเมิน 
เนื้อหาในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องอคติทางเพศและเพิ่มขีดความสามารถของครูในการชี้นำเด็กให้รับรู้และ  
จัดการกับเจตคติทางเพศได้อย่างเหมาะสม 
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 การแทรกแซงโดยตรงด้วยแผนงาน/โครงการที่มีโรงเรียนเป็นฐาน (School-based programs) ถือว่า
มีความสำคัญในการช่วยให้เด็กและวัยรุ่นสามารถหล่อหลอมกล่อมเกลาเจตคติทางเพศได้ แผนงาน/โครงการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนั้นมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อเรื่องเพศ เนื่อง
จากแผนงาน/โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนในประเด็นเรื่องเพศสภาพ แต่ยัง
ช่วยให้นักเรียนสามารถอภิปรายและท้าทายบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิม และช่วยเพิ่มความสามารถของ
เด็กในการโน้มน้าวคนรอบข้าง เช่น เพื่อน และครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อนร่วมชั้นเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากเด็กสร้าง
และตอกย้ำเจตคติทางเพศผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Stromquist, 2007) เพื่อนรุ่นเดียวกันจึงมี
บทบาทสำคัญในการสืบสานบรรทัดฐานความเป็นชายโดยเฉพาะในหมู่เด็กผู้ชายในหลากหลายวิธี เช่น โดย
การหัวเราะเยาะเมื่อมีการละเมิดบรรทัดฐานทางเพศแบบที่เคยปฏิบัติกันมาหรือส่งเสริมการกระทำที่เสี่ยงภัย
ตามความเชื่อเรื่องความเป็นชาย (Aina & Cameron, 2011) นอกจากนี้ กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลา
บทบาทของเด็กชายให้เป็นไปตามอุดมคติดั้งเดิมมักจะนำไปสู่ความรุนแรงในโรงเรียนและปัญหาทางจิตของ
เด็กผู้ชาย เนื่องจากเด็กผู้ชายจะถูกกดดันให้ทำตัวตามแบบฉบับจนทำให้เกิดความเครียด (Stoltz, 2005)  

ดังนั้น นักวิจัยจึงแนะนำให้จัดแผนงาน/โครงการในโรงเรียนที่สร้างการมีส่วนร่วมจากเด็กผู้ชายเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ว่าแรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร และเพิ่มความสามารถในการสำรวจนิยาม
ความเป็นชายที่เสมอภาคทางเพศ โดยที่เพื่อนฝูงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรทัดฐานความเป็นชายในหมู่เด็กผู้ชาย 
กิจกรรมอย่างการอภิปรายกลุ่มจะช่วยให้เด็กเกิดการไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศ
ที่เป็นอันตรายและยังสามารถส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่มเด็กผู้ชายอย่างได้ผล และยังช่วยส่งเสริมความเป็นชาย
ที่มีสุขภาพจิตดีอีกด้วย 
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 สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในแผนงาน/โครงการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานคือ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 
เนื่องจากการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศยังคงเป็นข้อห้ามของหลายสังคมในภูมิภาคอาเซียน เช่น ในอินโดนีเซีย 
การสอนเพศศึกษาไม่ได้เป็นวิชาบังคับในโรงเรียนของรัฐ จากการศึกษาของ Bennett (2007) พบว่า เยาวชน
ชาวอินโดนีเซียยังคงได้รับข้อมูลที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และเรื่องเพศ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการตั้งครรภ์    
อันไม่พึงประสงค์และการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ส่วนในประเทศเวียดนาม พบว่า การพูดคุยเรื่องเพศระหว่าง 
พ่อแม่และลูกมักเป็นการบังคับและการปกป้องเด็ก โดยการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศในครอบครัวนั้นมักจะเกิด
จากการมีประจำเดือนครั้งแรกของลูกสาวและความกลัวเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจเกิดขึ้นใน
ภายหลังเมื่อเด็กหญิงและเด็กชายเริ่มมีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก หรือกำลังเตรียมจะแต่งงาน (Bui, 2020)  

นอกจากนี้ ในหลายสังคมพบว่า การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนมักจะถูกมองว่ามีไว้เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของเพศและระบบสืบพันธุ์ เพื่อลดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อป้องกัน    
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม แง่มุมที่มักถูกมองข้ามในการสอนเรื่องเพศศึกษาคือ        
การท้าทายความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทและภาพเหมารวมทางเพศ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง 
เพศศึกษาที่ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องการควบคุมตนเองและการยินยอมพร้อมใจในความสัมพันธ์ทางเพศ 
แนวคิดเรื่องความปรารถนาของผู้หญิง ตลอดจนมิติทางสังคมและจริยธรรมจะช่วยสนับสนุนพัฒนาการ    
ทางเพศที่ดีต่อสุขภาพในวัยรุ่น และช่วยแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และความ
ไม่เสมอภาคระหว่างเพศ (Stromquist, 2007) นอกจากนี้ เพศศึกษายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ    
สนับสนุนคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงให้ตอบโต้ต่อภาพพจน์เชิงลบที่เพศหญิงมักถูกนำเสนอในสื่ออีกด้วย 

 คู่มือเล่มนี้ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ตามหลักฐานของความเหลื่อมล้ำทางเพศที่พบในโรงเรียนใน
ภูมิภาคอาเซียน และนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยน
แปลงในเชิงบวก
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	 เราทุกคนไม่สามารถบอกได้ว่าในชีวิตที่
ผ่านมาเราพูดประโยคไปแล้วกี่ประโยค ข้อมูลที่
เราได้รับนั้นส่วนใหญ่สื่อเป็นภาษา ส่วนมากเรา
จะเชื่อเรื่องราวที่เราได้ยิน แต่ก็มีหลายอย่างที่
เราเคลือบแคลงใจ เวลามีคนบอกเราว่าการสูบ
บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราจะเห็นด้วย
เพราะเราเห็นคนสูบบุหรี่หลายคนต้องทุกข์
ทรมานจากโรคมะเร็งปอด แต่เมื่อคิดถึงสิ่งที่เรา
ได้ยินและเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงโดยที่เราไม่ 
พยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์เลยว่าสิ่งเหล่านั้น
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ เราจำเป็นจะต้องหยุดคิดว่า
ทำไมเราจึงไม่กังขาในเรื่องที่ได้ยิน เหตุผลคือสิ่ง
เหล่านั้นถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
เราจึงไม่กังขาและเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง 

 เด็กหญิงชาวไทยคนหนึ่ งได้รับการ 
บอกเล่าจากแม่ของเธอว่า เวลาสุนัขออกลูกมา
หกตัวนั้น ถือว่าจะเกิดโชคร้าย ซึ่งเรื่องนี้แก้ไข 
ไม่ยาก เพียงแต่เรายกลูกสุนัขให้ผู้อื่นเท่านั้น 
และเราก็คงจะต้องทำแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะ
น้อยครอบครัวนักที่จะสามารถเลี้ยงสุนัขได้   
ครั้งละหลาย ๆ ตัว และไม่มีประโยชน์อะไรที่จะ 
ต้องทดสอบว่าลูกสุนัขหกตัวจะนำโชคร้ายมาให้
จริงหรือไม ่ ทั้งนี้ การที่เราจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่
นั้น มิได้เกิดผลดีผลร้ายแต่อย่างใด  แต่ถ้าคำพูด
ที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นส่งผลร้าย และยิ่งไปกว่า
นั้นคือการที่ทุกคนรอบตัวเราบอกว่ามันเป็น  
เรื่องจริง แล้วถ้าข้อความนั้นเป็นเท็จแต่ทว่าตัว
เราและทุกคนรอบตัวเราถือว่าเป็นข้อเท็จจริง  

เช่น คำพูดที่ว่า “ผู้หญิงพูดมาก” เราควรจะหยุด
คิดและตั้ ง คำถามหรือไม่ว่ าผู้หญิงพูดมาก     
จริงหรือ ความเชื่อเช่นนี้จะต้องได้รับการ     
ตรวจสอบหากเป็นเรื่องไม่จริง คำพูดและความ
คิด เช่นนี้ ไม่ ควรจะถูกส่ ง ไปสู่ คนรุ่ นต่ อ ไป    
ความเชื่อเหล่านี้อาจมาจากคนบางคนที่พบ   
ผู้หญิงช่างพูดและทึกทักว่าผู้หญิงทุกคนเป็น  
เช่นนั้น คำพูดเช่นนี้เมื่อเผยแพร่ในวงกว้างก็จะ
กลายเป็นภาพเหมารวมทางเพศ 

 ข้อความที่ฟั งดู เป็นธรรมดาเหล่านี้ 
หากเราพิจารณาอย่างจริงใจ เราจะรู้ว่าก่อให้
เกิดภัยซึ่ งอาจทิ้ ง รอยแผลไว้กับผู้ คนที่ ถู ก    
ตราหน้าด้วยภาพเหมารวม เมื่อเราทราบแล้วว่า
มันปราศจากข้อเท็จจริงและเป็นภาพเหมารวม 
เราก็ควรจะหาที่มาว่าภาพเหมารวมเหล่านี้มา
จากไหน เพื่อเราจะได้เตือนตัวเองและผู้คน 
รอบข้างให้หยุดทั้งความคิดและคำพูดที่ส่อถึง
ภาพเหมารวมที่ให้ร้ายผู้อื่นเหล่านี้ ผู้คนรุ่นก่อน
และรุ่นเดียวกับเรานั้นถูกภาพเหมารวมทำร้าย
มามากมาย และเราก็ควรถือเป็นพันธกิจของเรา
ว่าชนรุ่นต่อไปจะต้องไม่ได้ถูกภาพเหมารวมเช่น
นี้ทำลายชีวิตของพวกเขา ส่วนต่อไปของบทนี้
จะให้คำจำกัดความของคำว่า บรรทัดฐาน   
ทางเพศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคมต่อ 
บทบาทของแต่ละเพศ และภาพเหมารวม   
ทางเพศ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้หลอมรวมกัน
ก่อให้เกิดโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เสมอภาค 
ระหว่างเพศที่เราทุกคนอาศัยอยู่ 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ภาพเหมารวมทางเพศ:  
จุดเริ่มต้น การสืบต่อ และผลพวงต่อความคาดหวังในบทบาททางเพศ



 บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังในแต่ละเพศ บทบาททางเพศ  
 และภาพเหมารวมทางเพศ 

บรรทัดฐานหรือวิถีทางเพศและสิ่งที่คาดหวังในแต่ละเพศ บทบาททางเพศ และภาพเหมารวมทางเพศ
นั้นเกี่ยวพันกันอย่างมากจนเราแทบจะบอกไม่ได้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน เราสามารถกล่าวได้ว่า บรรทัดฐาน
ของแต่ละเพศนั้นนำไปสู่การให้บทบาทของแต่ละเพศ ซึ่งท้ายสุดกลายเป็นความคาดหวังของสังคมให้แต่ละ
เพศปฏิบัติตนเช่นไร ไม่ว่าลำดับการเกิดก่อนหลังจะเป็นอะไร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้หลอมรวมเป็นวงจรของ 
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งตีกรอบไม่ให้สตรีเพศทั้งโลกก้าวไปข้างหน้า ก่อนที่จะกล่าวถึงความไม่   
เสมอภาคทางเพศในภูมิภาคอาเซียนของเรา ส่วนย่อยในบทนี้จะให้คำจำกัดความคร่าว ๆ ของคำว่า     
บรรทัดฐานทางเพศ ความคาดหวังในแต่ละเพศ บทบาททางเพศ และภาพเหมารวมทางเพศ 

 บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังในแต่ละเพศ 

 บรรทัดฐานทางเพศตามที่องค์กร Save the Children (2019) ได้ให้คำจำกัดความไว้ หมายถึง การที่
คนในแต่ละบริบทของสังคมคาดหวังต่อวิธีประพฤติปฏิบัติตนของคนในแต่ละเพศและแต่ละช่วงอายุอย่างไร 
ส่วนบรรทัดฐานทางเพศเหล่านี้เป็นโทษอย่างไรนั้น ข้อมูลจากการศึกษาบ่งชี้ว่ามีวิถีปฏิบัติที่นำไปสู่ความไม่
เสมอภาคทางเพศระหว่างหญิงและชาย แต่ก็อาจจะมีคนคัดค้านได้ว่าทุกเพศทุกวัยก็จะมีวิธีปฏิบัติตนที่   
แตกต่างกันไป แต่ทว่าในวัฒนธรรมเกือบทุกวัฒนธรรมนั้น บรรทัดฐานทางเพศที่สังคมกำหนดส่วนใหญ่จะส่ง
ผลเชิงลบต่อสตรีเพศ บ่อยครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการคุกคามทางเพศใน 
อัตราที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ในแง่มุมด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ การจ้างงาน ตลอดจนการศึกษา 
เราพบสถิติซึ่งบ่งชี้ว่าผู้หญิงไม่ได้รับสิ่งต่าง ๆ เท่าเทียมเพศชาย และที่ร้ายไปกว่านั้นผู้หญิงก็ยังถูกลิดรอนสิทธิ
อื่น ๆ อีกมากมาย  

 บรรทัดฐานทางเพศซึ่งเป็นบรรทัดฐานชีวิตของพวกเรานั้น กลายเป็นประเพณีที่เราปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ไม่ว่าบรรทัดฐานทางเพศเหล่านั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่ เราจะถือว่าบรรทัดฐาน
เหล่านี้เป็นประเพณีปฏิบัต ิ เราจึงไม่ตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้สมเหตุสมผลหรือไม่ คนที่ได้ประโยชน์จากประเพณี
เช่นนี้ก็จะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งพึงได้ของเขาเหล่านั้น ในขณะที่คนที่ถูกกีดกันและได้ผลกระทบเชิงลบก็ถือว่า
มันเป็นไปตามธรรมชาติและทำตามประเพณีโดยไม่โต้แย้งแต่อย่างใด ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจึงปฏิบัติตาม   
บรรทัดฐานและตามคาดหวังทางเพศที่วัฒนธรรมของตนกำหนด การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นได้กลายเป็น
บทบาททางเพศ และเมื่อมีคนในสังคมที่ปฏิบัติตนแตกต่างออกไป คน ๆ นั้นก็จะถูกตราหน้าว่า “นอกคอก” 
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 บทบาททางเพศ	

เราทุกคนถือเป็นเรื่องปกติว่าผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน ในสังคมดั้งเดิม งานนอกบ้านนั้น
จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงจะถูกจำกัดให้ทำงานในบ้าน เมื่อเราพิจารณาว่าการแบ่งงานระหว่าง
เพศเช่นนี้เป็นมาตั้งแต่เมื่อไร นักวิชาการพบว่า การแบ่งหน้าที่ตามเพศสภาพนั้น มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติ
ศาสตร์ จากการศึกษาภาพเขียนยุคหินที่พบในถ้ำแคนทาเบรีย์ในประเทศสเปนพบว่า มีภาพผู้ชายมากกว่าภาพ
ผู้หญิง (Lewis, 2019) แม้แต่ในเรื่องเกี่ยวกับความตาย ซึ่ง Marta Cintas-Pena และ Leonardo Carcia 

Sanjuan (อ้างใน Lewis, 2009)        

นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเซบิลใน
ประเทศสเปนพบว่าในบรรดา 198 ซากศพ 

ที่ ส ามารถบ่ งบอก เพศของศพได้ นั้ น     
มีซากศพของผู้ชายมากกว่าของผู้หญิง   
โดยในทุก ๆ หลุมศพ 1 หลุมของผู้หญิงจะ 
พบหลุมศพ 1.5 หลุมที่เป็นชาย และ   
หลุมศพเด็กก็มีน้อยเช่นกัน นักโบราณคดี
ทั้งสองสรุปว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 
เป็นสาเหตุของจำนวนที่เหลื่อมล้ำดังกล่าว 
ทั้งสองกล่าวว่าผู้หญิงและเด็กอาจไม่มี
โอกาสได้รับการฝังอย่างเป็นทางการเช่น 
ผู้ชายในยุคหินใหม ่

ในผลงานชิ้นเอกเรื่อง The Creation of Patriarchy: The Origin of Women’s Subordination 

นั้น Gerda Lerner (1987) กล่าวว่า เมื่อเวลาล่วงมาถึงช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล ความไม่เสมอภาคระหว่าง
เพศนั้นได้ฝังรากลึกในสังคมตะวันออกกลาง Lerner (1987) นำเสนอว่าผู้หญิงถูกกดให้มีสถานะที่ต่ำกว่าผู้ชาย
เนื่องจากเรื่องทางชีวภาพที่ผู้หญิงเป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลลูก ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงต้องทำงานที่ใช้แรงงานน้อย
กว่าผู้ชาย อำนาจจึงค่อย ๆ ตกอยู่ในมือผู้ชายซึ่งเป็นผู้ออกไปล่าอาหาร ในขณะที่ผู้หญิงนั้นเก็บอาหารใกล้ ๆ 
ที่อยู่อาศัย อำนาจที่เปลี่ยนมือไปสู่ผู้ชายนั้นได้รับการตอกย้ำเมื่อสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมกสิกรรม โดย 
Allesina, Giuliano และ Nunn (2013) ได้ตั้งสมมติฐานว่า ความแตกต่างระหว่างหญิงชายในด้านบทบาท
ทางเพศนั้น มีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีด้านการเพาะปลูก การเปลี่ยนจากการเพาะปลูกแบบย้ายที่ไปเรื่อย ๆ 
เป็นการเพาะปลูกบนพื้นดินเดิม ซึ่งใช้การคราดไถพื้นดินนั้นต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อท่อนบนของร่างกายและ 
มือจับคันไถที่แข็งแรง ที่เหมาะกับแรงงานของผู้ชาย ผู้ซึ่งไม่มีภาระในการอุ้มและดูแลทารก ในสังคมเพาะปลูก
เช่นนี้ การกำหนดให้ผู้ชายทำงานนอกบ้านและผู้หญิงดูแลงานในบ้านจึงเป็นเรื่องสมควรทำเพื่อให้ครอบครัวได้
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ผลผลิตที่สูงสุด ผลลัพธ์คือ ผู้ชายในสังคมประเภทนี้จะมีความเชี่ยวชาญในงานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงก็จะทำ
เพียงงานประจำในบ้าน ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเป็นอยู่แบบลงหลักปักฐาน พวกเขาเริ่มมีที่ดิน การทำงาน
นั้นต้องเป็นระบบ หน้าที่การงานจะต้องแบ่งกันทำเพื่อที่จะได้ควบคุมดูแลฝูงสัตว์เลี้ยงและเพาะปลูก        
การเปลี่ยนวิถีดำรงชีพจากการล่าอาหารมาเป็นการเพาะปลูกนั้น ทำให้ผู้ชายมีอำนาจมากขึ้น เพราะพวกเขา
ต้องใช้แรงงานสำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การจัดการแบ่งงานกันทำกลายสภาพเป็นบทบาททางเพศ       
ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงถูกกันออกจากงานที่สำคัญ ๆ และท้ายที่สุดผู้หญิงก็ถูกกันจากการเป็นผู้นำ 

 ในช่วงเวลาที่สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมกสิกรรมนั้น การแบ่งหน้าที่การงานตามเพศสภาพเป็นเรื่อง 
สมเหตุสมผล แนวปฏิบัติและความคุ้นเคยนำมาสู่อุปนิสัย และอุปนิสัยกลายเป็นวิถีที่เราคุ้นเคย วิถีเหล่านี้เป็น
มาอย่างต่อเนื่อง และการที่ชายมีความสำคัญมากกว่าก็แพร่ไปในแวดวงอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน เช่น 
ในแวดวงการเมือง ธุรกิจ และอื่น ๆ  

 การกล่าวว่าผู้ชายมีร่างกายกำลังเหมาะกับการไถคราดนั้นสื่อได้ว่าการแบ่งบทบาททางเพศนั้นมี    
พื้นฐานมาจากสรีระร่างกาย แต่ในสังคมยุคใหม่ เรายังคงพบการแบ่งบทบาททางเพศในสังคมที่ไม่ใช่สังคม
กสิกรรม ดังนั้นการแบ่งบทบาทที่เราเห็นในทุกวันนี้จึงไม่ได้เกี่ยวกับสรีระร่างกายแต่อย่างใด การคาดหวังว่า 
ผู้หญิงต้องทำหน้าที่ใดหรือไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้นั้น เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมและเป็นข้อกำหนดของสังคม 
เมื่อมีการกำหนดบทบาทหญิงชาย เรื่องอื่น ๆ ก็ตามมา สมาชิกสังคมจะถูกเลี้ยงดูตามวิถีทางวัฒนธรรม ผู้คน
จะได้รับการปลูกฝังให้มีเจตคติต่าง ๆ และเรียนรู้ว่าสิ่งใดต้องทำ สิ่งใดควรทำ และสิ่งใดทำไม่ได ้
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ใน Encyclopedia of Adolescence Levesque (2011) ระบุว่าบทบาททางเพศสภาพเป็นบทบาท
ทางสังคมที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเจตคติมากมายหลายประการที่กำหนดว่าสิ่งใดเป็นที่ยอมรับและ       
ไม่ยอมรับของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตีกรอบให้เพศหญิงและชายว่าสิ่งใดควรและมิควรปฏิบัติ ตามแนวคิดของ 
Tong (2012) บทบาททางเพศ คือ พฤติกรรมที่หญิงและชายแสดงออกในที่เป็นส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะ 
เป็นบทบาทที่เป็นความคาดหวังที่สังคมสร้างขึ้นและส่งผลให้แต่ละเพศในสังคมปฏิบัติตาม นอกจากพฤติกรรม 
แล้ว บทบาททางเพศยังรวมไปถึงเจตคติและการกระทำที่สังคมกำหนดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับชายและ
หญิง โดยที่ทุกสังคมมีข้อกำหนด แต่ในหลาย ๆ กรณีพบว่า ข้อกำหนดเหล่านี้กลับไม่สมเหตุสมผลแม้แต่น้อย 
ในชีวิตประจำวันของเรา เราพบว่าแม่มีบทบาทเป็นแม่บ้าน และในสังคมมากมายหลายแห่งก็ปรากฏว่าผู้ชาย
มักจะเป็นผู้นำและผู้หญิงก็กลายเป็นผู้ตามโดยปริยาย เราทุกคนถูกสังคมกำหนดบทบาททางเพศและคุ้นเคย
กับมันราวกับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังที่พบในตำราเรียนที่มีรูปภาพแสดงพยาบาลที่เป็นผู้หญิง 
และแพทย์ที่เป็นผู้ชาย แต่เราไม่ได้กังขาแต่อย่างใด เราคิดว่าการเป็นพยาบาลนั้นเหมาะกับเพศหญิง เช่นเดียว 
กับการเป็นผู้นำนั้นเหมาะกับเพศชาย สังคมของเราหาเหตุให้เราเชื่อเสมอว่าผู้หญิงนั้นอ่อนโยนและมี    
สัญชาตญาณดูแลผู้อื่น งานพยาบาลจึงเหมาะสมกับผู้หญิง เช่นเดียวกับที่เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าผู้ชายกล้า
ตัดสินใจ และเด็ดเดี่ยวจึงสมควรเป็นผู้นำ   

หลาย ๆ คนอาจกล่าวว่าการที่วัฒนธรรมแบ่งบทบาทหญิงชายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หญิงและชาย
สามารถเกื้อหนุนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ และสังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุข แต่ถ้าผู้หญิงสักคนหนึ่งต้องการ
ทำบางสิ่งที่ผิดไปจากความคาดหวังของสังคม จะเกิดอะไรขึ้น เธอจะถูกมองว่าไม่ปกติ และถ้าเธอทำตามที่เธอ
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อยากจะทำ เธออาจถูกมองในเชิงบวกหรือเชิงลบ บางคนอาจจะ  
สนับสนุนเธอ แต่ก็จะมีหลายคนที่พยายามจะหยุดยั้งเธอเช่นกัน   
บ่อยครั้งเราเห็นนักการเมืองผู้หญิงต้องดิ้นรนต่อสู้มากกว่านักการเมือง
เพศชาย นักวิทยาศาสตร์หญิงไม่ได้รับการยกย่องมากเท่านักวิทยา
ศาสตร์ชาย ตำรวจหญิงไม่ได้ถูกมองว่าจริงจังและได้รับความยำเกรง
เท่าตำรวจชาย รวมทั้งนักบินหญิงที่แม้ว่าผู้คนจะชื่นชมก็ตามแต่ผู้คน
ก็มักจะกังขาและไม่เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเธอ 

   ตัวอย่างที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการแบ่งบทบาททางเพศที่
เป็นเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นเต็มไปด้วยอคติ ความเชื่อเหล่านี้ 
ถูกสร้างขึ้นมาและได้รับการสืบทอดบนพื้นฐานของความไม่เป็นธรรม 
ความคิดพื้นฐานที่ควรจะเป็นนั้น ควรจะเป็นความคิดที่ว่ามนุษย์  
ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ละคนนั้นสามารถทำอะไรก็ได้ตามแรงบันดาล
ใจของตน เราถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตาม
ธรรมชาติ เช่น เราไม่เคยจะหยุดคิดเลยว่าเหตุใดผู้หญิงต้องดิ้นรน 
มากกว่าผู้ชายในแวดวงการเมือง ทำไมนักการเมืองหญิงไม่ได้รับการ
ยอมรับเช่นเดียวกับนักการเมืองชาย พวกเราถูกปลูกฝังว่ามนุษย์ 
สามารถจะทำอะไรก็ได้หากการกระทำนั้นไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นและเป็น

การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเมื่อผู้หญิงถูกกีดกันจากสิ่งที่สังคมไม่ได้คาดหวังให้ทำ เราก็เชื่อตามความ
คาดหวังนั้น เราอิงความเชื่อผิด ๆ ที่เราได้รับการปลูกฝังมา ซึ่งความเชื่อเหล่านั้นจริง ๆ แล้วก็คือภาพเหมารวม  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ภาพ$ 1.4: มา- HI (1867 – 1934), JไLMบรางOล
โนเบลสาขาQRกS ภาพจาก Henri Manuel, 
Public domain, via Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Marie_Curie_c._1920s.jpg

ภาพ$ 1.5: มา- HI เTนสต-เUยงJเVยว$เXาYวมการประZม(ก[ทยาศาสต2ใน^ ค.ศ. 1911 ภาพจาก Benjamin Couprie, Public domain, 
via Wikimedia Commons  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_Solvay_conference.jpg#filelinks



 ภาพเหมารวมทางเพศ 

 

 Saul McLeod (2017) กล่าวว่าภาพเหมารวมนั้น เป็นความคิดความเชื่อที่ตายตัวเกี่ยวกับคนกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่งที่ถูกขยายเกินกว่าความเป็นจริง เขากล่าวว่า ผู้คนทึกทักจากลักษณะและความสามารถของคน 
คนหนึ่งแล้วสรุปว่าคนทั้งกลุ่มมีลักษณะและความสามารถเป็นไปตามนั้น เช่นเดียวกับ Leyeans และคณะ 
(1994) และ Smith and Bond (1994) กล่าวว่า ภาพเหมารวมคือชุดความคิดเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่ามีลักษณะเหมือนกันทั้งกลุ่ม Doise และคณะ (1999) กล่าวว่าภาพเหมารวมเป็นการ 
รับรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนว่ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง Glaveanu (2007) สรุปจากคำจำกัดความของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ว่า ภาพเหมารวมนั้นเป็นความคิดที่ผู้คนในสังคมใดสังคมหนึ่งมีต่อกลุ่มคนอื่นที่เป็นคนนอก (อาจเป็น
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมอื่น ๆ) ซึ่งความคิดเช่นนี้ถูกสร้างจากกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่ม
นั้น (จนเป็นบริบททางสังคม) ภาพเหมารวมนั้นเป็นแบบแผนและส่วนใหญ่จะเหมารวมเกินความเป็นจริงว่า 
ทุกคนเป็นเช่นนั้นโดยไม่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของแต่ละคน โดยสรุป ภาพเหมารวม คือ อคติ
หรือการตัดสินว่าบุคคลหรือกลุ่มคนว่าเป็นเช่นนี้เช่นนั้นที่มีพื้นฐานมาจากความไม่เป็นกลาง ส่วนใหญ่ภาพ
เหมารวมจะเป็นการทึกทักแบบง่าย ๆ และไม่ถูกต้องเที่ยงตรงแต่อย่างใด  

กลุ่มคนที่เราเหมารวมนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเพศสภาพ 

และกลุ่มอื่น ๆ เช่น ในบริบทวัฒนธรรมไทย เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า  “เวลาเห็นแขกกับงู  ให้ตีแขกก่อน” 
“คนเยอรมันขยัน” “คนไทยกินจุบจิบทั้งวัน”  เรารับฟังข้อความเหล่านี้โดยคิดว่าเป็นจริง  ข้อความพวกนี้ถูก 
ส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเราปล่อยให้ข้อความเหล่านี้กำหนดโลกทัศน์ของเรา   
เราเตือนเพื่อน ๆ ให้ระวังเวลาคบคนจากอินเดียเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนอินเดีย พี่สาวเราต้องการเข้าโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ แต่พ่อแม่เราคัดค้านโดยกล่าวเพียงว่า  “ตำรวจเป็นอาชี พของผู้ชาย” พี่ชายของเราต้องการ
แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นนักเต้นในวงดนตรี แต่พ่อแม่เราบอกต้องข้ามศพพ่อแม่ไปก่อน เพราะเชื่อว่าอาชีพ  

เต้นกินรำกินเป็นอาชีพชั้นต่ำ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้บอกให้เราทราบถึงอิทธิพลของภาพเหมารวมที่มีต่อชีวิตของ
พวกเรา 

    ภาพเหมารวมไม่ได้เป็นไปในทางลบทั้งหมด  แต่ภาพเหมารวมที่
เป็นเชิงลบมีให้เห็นมากกว่าภาพเหมารวมเชิงบวก นักจิตวิทยาหลายคน
ระบุว่า ภาพเหมารวม (ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ) มีผลมาจากกระบวน
การที่มนุษย์สื่อสารกัน มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้จัดระบบข้อมูลและสรรหา 
ทางลัดในการจัดการกับประสบการณ์โดยการทำให้ข้อมูลนั้นไม่สลับ  
ซับซ้อนและดูเรียบง่ายที่สุด Jacobs (2002) ระบุว่าการทำให้ข้อมูล       

ไม่ซับซ้อนนั้นช่วยให้มนุษย์จำเรื่องราวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้พลังสมองมากมาย 
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ภาพเหมารวม

พัฒนาขึ้นมา

ได้อย่างไร



อะไรและสามารถทำให้เราจับโครงสร้างทางความคิดต่าง ๆ ได้ในโลกที่แสนจะสับสนวุ่นวาย และสำหรับ  
ภาพเหมารวมที่เป็นไปในทางลบนั้น นักทฤษฎีวิเคราะห์ว่าได้เริ่มต้นมาจากความเป็นศัตรูกันของกลุ่มคน 
(Glaveanu 2007) กระบวนการจัดการทำให้ข้อมูลง่ายนั้นจะเลือกเฉพาะแง่มุมและลักษณะที่เป็นเชิงลบของ
บรรดาศัตรูแล้วเหมารวมคนทั้งกลุ่มให้เป็นไปตามนั้นอย่างตายตัว ภาพเหมารวมที่ฝังรากและแพร่กระจาย
จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งและจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาและปลูกฝัง   
ความคิดของสังคม 

  

ในเรื่องของภาพเหมารวมทางเพศนั้น พวกเราเกิดมาและได้ยินเรื่องสิ่งที่เด็กหญิงและเด็กชาย “ควร” 

และ “ไม่ควร” ทำ เช่น เด็กหญิงมักจะบ่นว่าพวกเธอโดนตีกรอบมากกว่าเด็กชาย และในหลายวัฒนธรรมนั้น
สิ่งที่เด็กหญิงบ่นก็เป็นความจริง เช่น เด็กหญิงชาวไทยมักจะได้ยินพ่อแม่และครูพูดว่า กีฬาบางชนิดอาจไม่
เหมาะกับเด็กผู้หญิง โดยที่เด็กหญิงก็ไม่ได้โต้แย้งกับพ่อแม่และครูแต่อย่างใด เรื่องราวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า 
ภาพเหมารวมทางเพศนั้นมีอยู่มากมายรอบ ๆ ตัวเรา เราได้ยินได้ฟังและเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริง   
จากนั้นก็สอนคนรุ่นหลังให้เชื่อตามนั้น ภาพเหมารวมเหล่านี้กำหนดและตีกรอบการใช้ชีวิตของพวกเรา    
เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีอคติและอ้างภาพเหมารวมเป็นเหตุผลของการกระทำของพวกเรา วงจรอุบาทว์จึง
หมุนเวียนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
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ภาพ$ 1.6: จากแ4มภาพโครงการ



	

	 ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น มนุษย์จะต้องปฏิบัติตาม    
กฎเกณฑ์ที่ เป็นบรรทัดฐานทางสังคมไปตลอดจนถึงกฎที่ตราเป็น
กฎหมาย สมาชิกของสังคมเรียนรู้กฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการทั้งที่บ้านและในสถานศึกษา ก่อนเข้าโรงเรียน เด็กหญิง
และชายในสังคมสมัยใหม่ถูกสอนให้รู้ถึงเพศสภาพของตนเองว่าหญิง 

และชายนั้นแตกต่างกัน	
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ภาพ$ 1.7: เห_การ`เaนbเcดeนจfงหgอ!. 2018. Did this really happen?!. [ONLINE] Available at: https://
didthisreallyhappen.net/. [Accessed July 19, 2021T.his work is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

เหตุใด 
ภาพเหมารวมจึง

ยืนหยัดอยู่ได้



	 งานวิจัยมากมายบ่งชี้ว่าเด็กหญิงและชายซึมซับบทบาทของเพศตนเองตั้งแต่เยาว์วัย (Jackson, 

2007) อีกทั้ง Kollmayer และคณะ (2018) ยังได้ระบุว่า สิ่งที่เด็กซึมซับนี้ส่งผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่น
ในความสำเร็จและความสามารถของตนเอง (ไม่ว่าจริง ๆ แล้วเด็กจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใด) 

 เมื่อเชื่อมโยงกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลากับภาพเหมารวมทางเพศเข้าด้วยกัน Solbes-

Canales และคณะ (2020) กล่าวว่าบทบาททางเพศที่ประเพณีกำหนดมานั้นยังคงมีอยู่ เด็ก ๆ ซึมซับข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ปราศจากเหตุผล นอกจากนั้นยังซึมซับว่าพฤติกรรมใดที่สังคมคาดหวังให้หญิง
ชายปฏิบัติ ซึ่งความคาดหวังนี้ในบางครั้งมีอคติแฝงอยู่ ในการทดลองเกี่ยวกับภาพเหมารวมเรื่องหน้าที่การงาน 
Solbes – Canales และคณะ (2020) พบว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดลองเห็นว่าอาชีพ เช่น ตำรวจ นักวิทยาศาสตร ์
และกัปตันเรือ เป็นอาชีพสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ในขณะที่อาชีพ พยาบาล พนักงานการเงิน และช่างทำผม 
เป็นอาชีพสำหรับผู้หญิงเท่านั้น 

               เด็กในเกือบทุกวัฒนธรรมเติบโตมากับภาพเหมารวมทางเพศ           
ในสุภาษิตอังกฤษที่ว่า “ลิ้นสตรีนั้นเหมือนหางลูกแกะ มันไม่เคยอยู่นิ่ง” 

แฝงไปด้วยอคติต่อเพศหญิง สุภาษิตญี่ปุ่นมีว่า “ที่ใดมีผู้หญิง    
และห่าน ที่นั่นจะมีแต่เสียงเอะอะ” คนอเมริกันมีเรื่องตลก ล้อเลียน 
ภรรยา เช่น “เมื่อทั้งสามีและภรรยานุ่งกางเกง เราจะแยกแยะได้ว่า
ใครเป็นสามีหรือภรรยา สามีจะเป็นคนที่ฟัง” เรื่องนี้แม้จะฟังดูตลก 
แต่ผู้คนต่างเชื่อว่าความจริงเป็นเช่นนั้น คือ ผู้หญิงพูดมาก พวกเขา

เชื่อเช่นนี้และเผยแพร่ความคิดต่อไปเป็นวงกว้าง แต่จะมีใครไปค้นคว้า     
 หาข้อเท็จจริงไหมว่าผู้หญิงพูดมากจริงหรือไม่ ในการศึกษาของ Deborah 

James และ Janice Drakich (Holmes, 1988) พบหลักฐานอ้างอิงได้อย่างแน่ชัดว่า ความจริงนั้นตรงข้าม 
กับภาพเหมารวมที่กล่าวมา ในงานวิจัย 63 ชิ้น ซึ่งวิเคราะห์การพูดของหญิงชายชาวอเมริกัน มีเพียงงานวิจัย  
2 ชิ้นเท่านั้นที่สรุปว่าผู้หญิงพูดมากกว่าผู้ชาย Holmes (1998) ยังระบุว่า งานวิจัยในนิวซีแลนด์ก็เช่นกันที่พบ
ว่า ผู้ชายนั้นจะครอบงำการสนทนาเป็นส่วนใหญ่ โดยเมื่อหญิงและชายมีตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลเท่ากัน ผู้หญิง
มักรู้สึกยากลำบากที่จะเปลี่ยนจากการพูดคุยทั่ว ๆ ไปเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่นเดียวกัน
จากผลการศึกษาในชั้นเรียนนั้นพบว่า ครูจะพูดเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาการพูดของนักเรียนก็จะพบว่า
นักเรียนชายซึ่งสังคมเห็นว่ามีสถานะสูงกว่านั้นจะใช้เวลาในการพูดมากกว่านักเรียนหญิง 

ในวัฒนธรรมอาเซียนของเรานั้น มีภาพเหมารวมทางเพศในเชิงลบอยู่มากมาย ภาพเหมารวมเหล่านี้ 
มาในหลายรูปแบบ เช่น สุภาษิต การอุปมาอุปไมย บทกวี นิทานพื้นบ้านและอื่น ๆ ซึ่งบางคนอาจบอกว่า       
สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดี เราจะพบว่าภาพเหมารวมพวกนี้กินพื้นที่ในตำรา  
วิชาการด้วย (หลักสูตร กฎเกณฑ์ในโรงเรียน ตำราเรียน) ตัวอย่าง เช่น ในประเทศไทยในวิชาวรรณคดีของ
ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเรียนสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเป็นบทประพันธ์ของกวีเอกสุนทรภู่ ซึ่งสุนทรภู่ได้ 
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เราอยู่ภายใต้ 
ภาพเหมารวม  

ทางเพศอะไรบ้าง



ประพันธ์สุภาษิตสอนหญิงเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว แต่นักการศึกษาปัจจุบันยังเห็นว่าคำสอนนี้ยังทรงคุณค่าและ
เหมาะสม ดังที่จะเห็นจากบทหนึ่งในสุภาษิตสอนผู้หญิงว่า   

 

สิ่งที่เราเห็นได้นั้นจากกลอนบทนี้ คือ สิ่งที่สังคมคาดหวังจากผู้หญิง ผู้หญิงได้รับการปลูกฝังให้ยอม
จำนนต่อสาม ีหน้าที่ของบรรดาสตรีคือ ต้องให้บริการสามี เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีสุภาษิตสอนชายในหลักสูตร
เลย ดังนั้นสุภาษิตนี้ก็เป็นภาพเหมารวมทางเพศโดยปริยาย หลายคนมองว่าการสอนนี้เป็นเรื่องดีและหากหญิง
ที่แต่งงานแล้วทำตัวแตกต่างออกไป สังคมก็จะตราหน้าว่าสตรีผู้นี้ไม่รู้หน้าที่ 

 ในประเทศเมียนมาร์ ผู้คนต่างติดยึดกับภาพเหมารวมทางเพศที่ว่า ผู้หญิงไม่ควรจะเป็นวิศวกร Mary 

Hkawn Tsin ซึ่งเป็นหนึ่งในวิศวกรของทีมวิศวกรชลประทาน Myitkyina ในรัฐคะฉิ่น กล่าวว่า การเป็นวิศวกร 
หญิงมีเรื่องท้าทายมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากผู้คนมองว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่
อ่อนแอ ไม่ทนต่องานหนัก และไม่สมควรจะเป็นวิศวกร วิศวกรหญิงผู้นี้ต้องเผชิญกับความท้าทายจาก        
คนทั้งหลายว่าเธอจะสามารถทำงานได้ดีและทนต่องานหนักได้หรือไม่เพราะสภาพแวดล้อมของการทำงานที่มี 
ความยากลำบาก (ICRC, 2020)   
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ภาพ$ 1.8: จาก Ngo Xuan Khoi in UN Women Asia-
Pacific, March 16, 2016. “\Picturing gender equality in 
Viet Nam through comics and cartoons Available at 
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-
events/stories/2016/03/picturing-gender-equality-in-
viet-nam Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 
Generic.

จงปฏิบัติสามีเป็นที่รัก 

สามิภักดิ์โดยเที่ยงไม่เดียงสา 

มิให้เคืองขืนขัดเรื่องอัชฌา 

ถึงเวลายามนอนผ่อนเอาใจ 

ก้มกราบบาทสามีเป็นที่ยิ่ง 

สรรพสิ่งชอบประกอบให้ 

ตื่นก่อนนอนหลังระวังระไว  

ตักนํ้าไว้คอยท่าให้สามี”

“



ในมาเลเซีย Kalthum และคณะ (2008) กล่าวว่าผู้หญิงมีบทบาทต้องดูแลครอบครัวมากกว่าที่จะ
สนใจเรื่องตนเอง ภาพเหมารวมเช่นนี้ถูกทึกทักว่าเป็นจริง และเป็นเรื่องธรรมดา ผู้หญิงจึงรู้สึกว่า ตัวเองต้อง
เลือกทำเพื่อครอบครัวมากกว่าความก้าวหน้าของอาชีพการงานของตน จึงกล่าวได้ว่า ผู้หญิงถูกวางอยู่บนทาง
สองแพร่งระหว่างความท้าทายของโลกสมัยใหม่กับประเพณีดั้งเดิม  Kalthum และคณะ (2008) กล่าวด้วยว่า 
ในขณะที่สตรีมีหน้าที่การงานนอกบ้านเหมือนพวกผู้ชาย พวกเธอก็ยังต้องรับผิดชอบเรื่องภายในครัวเรือน 
อีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังต้องรักษาภาพลักษณ์ของผู้หญิงตามประเพณีดั้งเดิมไปพร้อม ๆ กัน 

 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Carlson-Rex (2013) เล่าถึงประสบการณ์ของตนเองเมื่อ
ครั้งทำงานในนครเวียงจันทน์ว่า “ในการประชุมกับภาครัฐ ดิฉันเห็นว่า มีผู้หญิงอยู่ด้วย แต่ผู้หญิงเหล่านั้นก็ 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พวกเธอจะยุ่งอยู่กับการเสิร์ฟขนมและน้ำชา”  ซึ่งข้อยกเว้นนั้นมีแน่นอน เพราะก็มีผู้หญิง  
บางคนที่มีความเข้มแข็งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่ลังเล แต่เหตุการณ์เช่นนี้มีให้เห็นน้อยมาก ในการประชุม 
กับนักธุรกิจหญิงที่เป็นเจ้าของกิจการ พวกเธอเล่าว่า “การได้ซึ่งเงินทุนและเครดิตก็นับเป็นเรื่องยากสำหรับ 
ผู้หญิง ผู้หญิงได้เป็นผู้จัดการยากกว่าผู้ชาย และส่วนใหญ่จะได้ค่าตอบแทนต่ำกว่า” จากประสบการณ์นี ้
Carlson-Rex (2013) ชี้ให้เห็นว่าแม้ผู้หญิงในสังคมลาวจะมีเสรีภาพ แต่ก็ยังถูกตีกรอบโดยภาพเหมารวม  
ทางเพศ เช่น ในเรื่องความยากลำบากในการได้เงินกู้ของผู้หญิง เพื่อจะนำเงินนั้นมาทำธุรกิจ อาจเป็นเพราะ
ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้หญิงควรจะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน และทำธุรกิจได้ไม่ดีเท่าพวกผู้ชาย ผู้ที่ให้กู้ยืมเงิน     
โดยทั่วไปจึงไม่เชื่อในความสามารถของผู้หญิงและตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดในการตัดสินใจอนุมัติเงินกู้   
แก่ผู้หญิง 
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ภาพ$ 1.9: จาก UNESCO (2017) “Gender inequality persists in leadership positions” in Gender Education Monitoring Report. 
From https://gem-report-2017.unesco.org/en/chapter/gender_monitoring_leadership/



 Marpinjun  and  Ramsey (2017)   ศึกษาเรื่องความย้อนแย้งของวัฒนธรรมและระบบกฎหมาย 
เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพในอินโดนีเซียว่า ความย้อนแย้งเหล่านี้มีผลต่อชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคร ู 
ที่สอนในระดับปฐมวัยอย่างไร งานวิจัยนี้พยายามศึกษาอคติทางเพศและพฤติกรรมของครูในชั้นเรียนว่าม ี 
ผลต่อความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ครูยังคงมีอคติทางเพศอยู่ ทั้งครูและนักเรียนใน 
อินโดนีเซียต้องเผชิญหน้ากับสองหลักการที่ย้อนแย้งกัน ด้านหนึ่งก็คือความคาดหวังในบทบาททางเพศจาก
สังคมกับอีกด้านหนึ่งคือความเชื่อในหลักการความเสมอภาคและเสรีภาพ ความย้อนแย้งนี้มีผลมาจากนโยบาย
ความเสมอภาคระหว่างเพศที่ขัดกัน เช่น รัฐให้การสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศในฐานะที่เป็นหลักการ
ความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน แต่ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายกำหนดบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมตาม  
ประเพณีปฏิบัติที่แยกบทบาทสามีภรรยาออกจากกัน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาวาดรูป 
คุณสมบัติและกิจกรรมของผู้ชายและผู้หญิง ผลคือ ภาพวาดผู้ชายจะออกมาเป็นภาพผู้ชายที่กระตือรือร้น   
เข้มแข็ง กล้าหาญ และเป็นผู้นำ ในขณะที่ภาพผู้หญิงจะเป็นภาพของหญิงที่งดงาม อ่อนหวาน สงบนิ่ง และ
เป็นมิตร 

 Azisah (2012) ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐสุลาเวสีใต้ ในประเทศอินโดนีเซีย และพบว่า 
นักการศึกษา ผู้บริหาร และครูที่ทราบดีถึงนโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ก็ยังคงมีโลกทัศน์และ  
เจตคติแบบดั้งเดิมว่า ผู้ชายเป็นหนึ่งและผู้หญิงเป็นรอง ทุกคนที่ Azisah (2012) ศึกษามีความเชื่อว่า เพศชาย
เป็นเพศที่หาเลี้ยงครอบครัวและที่ทำงานบ้านก็เพียงเพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระภรรยาเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่า  
ผู้หญิงอาจทำงานนอกบ้านและเป็นผู้นำได ้แต่ก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ้านอยู่ดี 

 

ครูหลายคนที่สอนนักเรียนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ เมื่ออยู่ในบ้านของตนก็มิได้ปฏิบัติต่อ  
ทุกเพศอย่างเท่าเทียม ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนบางคนแม้ว่าจะมีอุดมคติเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ   
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ภาพ$ 1.10: จากแ4มภาพโครงการ



แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อถูกขอให้บอกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและตนเองชื่นชอบ ส่วนมากก็จะให้ชื่อบุคคลเพศชาย 
เมื่อพิจารณาตำราเรียน Azisah (2012) พบว่า ตำราเรียนนั้นค่อนข้างเป็นกลางและส่งเสริมผู้หญิง  แต่ทว่า
ภาพเหมารวมทางเพศก็ยังปรากฏอยู่มาก และพวกครูก็ไม่ได้รู้สึกถึงภาพเหมารวมทางเพศในตำราแต่อย่างใด 
เจตคติของครูนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกตำราเรียนเป็นอย่างมาก 

Koul และคณะ (2011) ได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม (Socio-Cognitive theories of 

motivation) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยในการมี
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้ค่าตอบแทนสูง ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศใน
การเลือกอาชีพ เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเลือกประกอบอาชีพที่ตนสามารถผนวกชีวิตในครัวเรือนเข้ามาด้วยได้ 
และจะต้องเป็นอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อที่บ้านและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม (เช่น อาชีพครู) ส่วนเด็ก
ผู้ชายมีแนวโน้มจะเลือกอาชีพวิศวกรหรืออาชีพที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเพราะอาชีพ
เหล่านี้ได้เงินเดือนสูงและตนเองทำคะแนนได้ดีในวิชานี ้ แต่เพราะความเหมาะสมที่เชื่อต่อกันมาของสังคมด้วย 
แรงจูงใจที่ทำให้เด็กผู้ชายเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวพันกับเรื่องความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อการ
ยกระดับตนเองให้สูงขึ้นด้วย ในขณะที่ผู้หญิงมีแรงจูงใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
เพื่อความก้าวหน้าทางการงานเท่านั้น มิได้ต้องการการยกย่องจากสังคมแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ในชั้นเรียน
วิชาชีววิทยาและฟิสิกส ์ความประหม่าว่าตนจะเรียนวิชาเหล่านี้ไม่เก่งนั้นส่งผลในเชิงลบต่อนักเรียนหญิง แต่ไม่
ส่งผลต่อนักเรียนชายเลย การวิจัยพบว่านักเรียนชายจะประเมินตนเองอย่างไม่เคร่งครัดนัก ในขณะที่นักเรียน
หญิงนั้นเคร่งเครียดและกดดันตัวเองมาก แม้กระทั่งเมื่อคะแนนตนเองสูงกว่าเด็กนักเรียนชาย งานวิจัยสรุปว่า
บางครั้งการเลือกอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงอย่างวิศวกร หรืองานด้านคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์นั้นมิได้เกี่ยว
ข้องกับความสามารถของเด็กแต่อย่างใด แต่ได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังและภาพเหมารวมทางเพศที่  
สังคมกำหนดขึ้น 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเสมอภาคทางเพศกับวิถีทางวัฒนธรรม Pansy Tun 

Thein (2015) ทำการสำรวจหญิงและชายจำนวน 543 คน ใน 7 รัฐของเมียนมาร์เพื่อจะหาความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีทางวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติทางสังคมว่าถูกตอกย้ำ โดยกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลา
อย่างไร และสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อแง่มุมอื่น ๆ ในชีวิตหญิงชายอย่างไรในมิติต่าง ๆ เช่น การมองตนเอง ความ
มั่นใจ การเข้าสังคม หน้าที่การงาน และการศึกษา งานสำรวจชิ้นนี้พบว่าความไม่เสมอภาคระหว่างเพศนั้นมี
ผลมาจากความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ฝังรากลึก ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมเน้นความมีชนชั้น
ระหว่างเพศที่ผู้ชายมีสถานภาพเหนือกว่าผู้หญิง ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่อง Hbon ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 
ซึ่งให้ความสำคัญกับเพศชาย และ Eindray ที่เน้นให้ผู้หญิงทำตัวให้ดีเลิศ สมถะ และบริสุทธิ์ จะเห็นได้ว่า    
วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมมากมายในเมียนมาร์ได้สะท้อนถึงแนวคิดเหล่านี้ และเนื่องจากผู้หญิงถูก 
มองว่าเป็นผู้ปกป้องดูแลวัฒนธรรม ความล้มเหลวในการทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลปกป้องทำให้สังคมวิจารณ์และ  
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ตรวจสอบผู้หญิงอย่างเข้มงวดกวดขัน โลกาภิวัตน์ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คุกคามบรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัต ิ
ทางเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายของผู้หญิง	

Cvencek และคณะ (2014) วิเคราะห์ความคงที่ของแนวคิดและภาพเหมารวมเรื่องความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของแต่ละเพศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงที่ด้านความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสิงคโปร์ 
ความคงที่ทางระบบความคิด (Cognitive Consistency) หมายถึง ความกดดันในจิตใจในการเสาะหา     
ความเชื่อ เจตคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน การใช้การทดลองอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผยกับผู้เข้าร่วมการ
ทดลองจำนวน 172 คน เพื่อต้องการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพเหมารวมทางเพศด้านคณิตศาสตร์ 
(ผู้ชาย=คณิตศาสตร์) อัตลักษณ์ทางเพศ (ฉัน=ผู้ชาย) และความคิดเกี่ยวกับตนเองกับคณิตศาสตร์ (ฉัน=คณิต
ศาสตร์) ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ของภาพเหมารวมทางเพศกับวิชาคณิตศาสตร์นั้นเด่นชัดมากใน 
สิงคโปร์ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เด็กผู้หญิงเก่งวิชาคณิตศาสตร์มาก จากการทดลองพบว่า เด็กชายนั้นเห็นว่า
ตนเองเก่งคณิตศาสตร์ และเด็กหญิงก็เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของเด็กชายเช่นกัน โดยในมิติเรื่องอัตลักษณ์
ทางเพศ เด็กชายเน้นเรื่องความเป็นชายมากกว่าที่เด็กหญิงเน้นความเป็นหญิง ในเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่อง
ตนเองกับคณิตศาสตร์นั้น เด็กชายเห็นว่าตนเองเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มากกว่าที่เด็กหญิงคิดว่าตนเอง   
เกี่ยวข้อง โดยแนวคิดดังกล่าวระบุว่า ความคิดเรื่องตนเองกับคณิตศาสตร์ของเด็กนั้นสามารถทำนายได้จาก 
ความเข้มข้นของความคิดเรื่องภาพเหมารวมทางเพศผนวกกับความคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ การศึกษาชิ้นนี้ 
ได้สรุปว่า ความคิดเรื่องความเกี่ยวข้องของตนเองกับคณิตศาสตร์ของเด็กจะพัฒนาขึ้นมาหลังจากความคิดเรื่อง 
อัตลักษณ์ทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศ เพราะความคิดเรื่องตนเองกับคณิตศาสตร์นั้นได้รับอิทธิพลจาก
สังคมและวัฒนธรรมและการจัดระบบความคิดและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม  

 สถาบันสตรีและเพศสภาพ (Women 

and Gender Institute, WACI) แห่ง 
Miriam College (2004) ศึกษา
กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทาง
เพศสภาพของเด็กหญิงและเด็กชายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 5 และปีที่ 6 

ในโรงเรียนรัฐบาลจำนวน 6 แห่งใน 
ประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษานี้ได้รับเงิน   
สนับสนุนจากจาก United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) ซึ่งต้องการก่อตั้งระบบโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child Friendly School 

System หรือ CFSS) โครงการ CFSS นี้ส่งเสริมการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคกับทุกเพศ ซึ่งจะประสบ    
ผลสำเร็จได้โดยผ่านครอบครัวที่ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ (เช่น การเลี้ยงดูบุตร การบริหารจัดการในบ้าน 
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และการตัดสินใจร่วมกัน) และการมีบทบาททางสังคมที่เสมอภาคกัน (โอกาสที่เสมอภาคกันในบริบทต่าง ๆ 
เช่น การเข้าเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอกาสที่จะได้รับในการหล่อหลอมกล่อมเกลาที่ให้
นักเรียนหญิงและชายมีความเป็นผู้นำอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการขจัดภาพเหมารวมทางเพศในด้านอาชีพ
การงาน) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมระบบโรงเรียนแบบเป็นมิตร (CFSS) มีผลเชิงบวกในการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่หญิงและชายมีความเสมอภาคกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิบัติต่อเด็กหญิงและชาย
อย่างเสมอภาคกัน รวมทั้ง สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน บทบาทครูผู้ช่วย และการสอนของครู จัดว่าให้
ความสัมพันธ์ต่อความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย ส่วนการบริหารจัดการชั้นเรียนนั้น หัวหน้าชั้นได้รับเลือก
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นมิตร ความเป็นที่นิยม และความฉลาดเฉลียว แทนที่
จะเลือกโดยดูจากเพศเป็นหลัก อีกทั้งในเรื่องของหลักสูตรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ก็ไม่พบว่ามีช่องว่างระหว่างเพศ
ในเนื้อหาวิชาเรียน ไม่ว่าจะเป็นคหกรรม คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา อย่างไรก็ตาม  ในบางโรงเรียนปรากฏ
ว่าหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง  

โดยทั่วไปแล้ว เด็กหญิงและเด็กชายทำกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยกัน เช่น วิ่งไล่จับ เล่นห่วงยาง และ
เล่นบอล ส่วนกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ เช่น กระโดดหนังยางและการกระโดดเชือกนั้นเป็นกิจกรรมของเด็กหญิง 
การเล่นกีฬาที่หนักและรุนแรง เช่น คาราเต้นั้นจะเป็นกีฬาของเด็กผู้ชาย ในเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมทางเพศนั้น บรรดาครูต่างก็ชื่นชมการสอนที่ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศมากกว่าผู้บริหาร 
รวมไปถึงนักเรียนที่ต่างก็มีเจตคติที่ดีต่อระบบการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศเช่นกัน 

Elgar (2004) ศึกษาเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม โดยการสำรวจชุดตำราเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นล่าสุด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาและรูปภาพ ว่ามีการ 
นำเสนอทั้งสองเพศในตำราเรียนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าในตำราวิชาวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้
นำเสนอผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันเลย เนื้อหาจะไปในทิศทางในทำนองที่ว่าวิชาวิทยาศาสตร์เหมาะกับ
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เด็กชายมากกว่า และภาพในหนังสือก็จะเป็นภาพผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ภาพการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น
ภาพเด็กชาย เช่น ในตำราเล่มหนึ่งมีภาพห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ล้วนเป็นภาพเด็กชายทั้งสิ้น ไม่มีภาพ 

เด็กหญิงปรากฏคู่กับกับเครื่องมือในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เลย ไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนัก การจับเวลา 
การมีส่วนร่วมในวิธีการทดลอง และการอนุรักษ์พลังงาน ในการเก็บข้อมูลจากตำราทั้งหมด ภาพเด็กหญิงจะ
ปรากฏเมื่อเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลลูก พันธุกรรม เรื่องสัมผัสทางกายทั้งห้า ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ภาพนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่ปรากฏในตำราก็เป็นผู้ชายทั้งสิ้น ซึ่งมี
นัยยะสำคัญคือเด็กหญิงจะไม่มีบุคคลต้นแบบที่เป็นเพศเดียวกันกับตนเอง อีกทั้งการใช้คำสรรพนามที่ใช ้
เฉพาะเพศชายก็มีให้เห็นมากมายในตำรา จากการวิเคราะห์ของ Elgar (2004) เสนอว่า การนำเสนอที่      
ไม่สมดุลระหว่างเพศชายและเพศหญิงนี้ นอกจากจะไม่เที่ยงตรงถูกต้องแล้ว ยังเป็นการบดบังความก้าวหน้า
ของเพศหญิงอีกด้วย เพราะผู้หญิงในบรูไนดารุสซาลามที่มีส่วนร่วมในเรื่องทางสังคมและการทำงานอย่างมาก 
แต่ทว่าผู้ชายจะมีบทบาทเด่นชัดกว่าในสาขาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ เช่น วิศวกรรม อีกทั้งผู้ชาย  
ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงในเกือบทุกภาคส่วน การวิเคราะห์ตำราและรูปภาพในตำราวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่อง
จำเป็นที่จะช่วยให้ผู้หญิงหันมาสนใจอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

ครอบครัว ระบบการศึกษา ผู้มีอำนาจ ระบบการดูแลทางสาธารณสุข ภาคการกีฬา และสื่อต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้นำทางศาสนานั้นต่างเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมกล่อมเกลาและตอกย้ำแนวคิดทั้งหลายซึ่งกำหนด
บรรทัดฐานทางเพศและพฤติกรรมของหญิงและชายว่าควรจะเป็นเช่นไร เช่น สื่อมักจะฉายภาพถึงผู้หญิงว่า
ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ และถูกลดคุณค่าทำให้เป็นพียงวัตถุ แม้แต่นิตยสารสตรีก็ยังสนับสนุนผู้หญิงให้
นอบน้อมถ่อมตนและเน้นว่าผู้หญิงเป็นเพียงเพศผู้ให้กำเนิด การวิจัยพบว่า ระบบการศึกษานั้นมีบทบาทเป็น
ตัวหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมที่มีพลังมากที่สุดในการกำหนดวิถีปฏิบัติทางเพศ ระบบการศึกษาตอกย้ำ 
ทั้งยังยัดเยียดความคาดหวังทางเพศและผลิตซ้ำความคาดหวังทางเพศแบบดั้งเดิมเหล่านี้ให้แก่เด็กหญิง   
และชาย ตัวอย่างเช่น ในตำราของชั้นประถม 1 - 7 เด็กชายนั้นถูกกล่าวถึงว่ากระฉับกระเฉง ภาพจะออกมา
เป็นรูปเด็กชายเล่นกีฬา ปีนป่ายต้นไม้ ในขณะที่ภาพเด็กหญิงจะเป็นภาพเกี่ยวกับการช่วยแม่ทำงานบ้านและ
อ่านหนังสือ เป็นต้น  
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           อะไรที่มีอิทธิพลในด้านการทำลายล้างเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ
สำคัญ ซึ่งจากการทบทวนผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้หญิง
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากภาพเหมารวมทางเพศ ทั้งด้านการที่
ตกเป็นฝ่ายที่ต้อยต่ำกว่าผู้ชาย และยังทำให้ผู้หญิงลดคุณค่าของ
ตนเองอีกด้วย Zawisza (2018) กล่าวว่า ทุกสังคมล้วนมี    
ภาพเหมารวมเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ทั้งนั้น (รวมทั้งผู้หญิง
ด้วย) ซึ่งเราทุกคนต่างก็มีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่จะถูกตีตราด้วยความคิดแบบเหมารวมในเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็น              
 เด็กหญิง ผู้หญิง คนโสด และคนที่หย่าร้าง ซึ่ง Zawisza (2018) ได้สรุปว่า

ไม่มีผู้ใดปลอดภัยจากภาพเหมารวมและความเชื่อที่ผิด ๆ และท้ายที่สุดแล้วภาพเหมารวมที่ผู้หญิงได้ฟังก็จะ
กลายเป็นเสียงแห่งความกังขาตัวเองที่ดังกึกก้องโดยที่ผู้หญิงไม่สามารถจะเพิกเฉยได้ 

ความเสียหายจากภาพเหมารวมทางเพศนั้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะตัวบุคคล ภาพเหมารวมได้ทำให้ผู้ที ่ 
ถูกเหมารวมมีมลทิน และเมื่อเราคิดถึงสังคมในภาพรวม ภาพเหมารวมทางเพศก็ยังทำลายสังคมอีกด้วย ผู้หญิง
มากมายถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับการศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตนเองปรารถนา ส่วนประเทศชาติก็จะเสีย
โอกาสจะได้บุคลากรทรงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่มีความสามารถและประสงค์จะเป็นวิศวกรแต่กลับ  
ถูกกีดกันจากภาพเหมารวมทางเพศที่ว่าผู้หญิงนั้นอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นวิศวกรได้ อีกตัวอย่างหนึ่งของความ
สูญเสียของสังคมเนื่องจากภาพเหมารวมทางเพศ คืองานวิจัยของ Gupta and Bhawe (2007) ที่ระบุว่า    
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ทําไมจึงต้องให้ 
ความสําคัญต่อภาพ 
เหมารวมทางเพศ

ทำไมเขาไม่ให้เราเล่น 
ฟุตบอลด้วยนะ

ทำไมเราไม่ได้เป็นประธาน 
นักเรียนหรือประธานกีฬา

ทำไมครูชอบว่าสาว ๆ อย่ามัวขี้อาย  
หรืออย่ามัวนั่งเมาท์ เราไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ทำไมเราต้องใส่กระโปรง 
วิ่งเล่นไม่ถนัดเลย

ทำไมครูชอบเรียกใช้ผู้หญิง 
ให้ทำความสะอาด

ทำไมผู้หญิงเรียนช่างไม้ไม่ได้นะ 
เราไม่ได้อยากเรียนงานตัดเสื้อ

ทำไมผู้หญิงไม่ควรมีอาขีพโปรแกรมเมอร์

ทำไมชอบแกล้งแซว 
หรือแกล้งมองใต้กระโปรง

ทําไมนะ ?



ผู้หญิงขาดความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจและไม่มั่นใจในตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่แนวโน้มที่ว่าผู้หญิงจะไปไม่ถึงจุดหมาย 
ที่ตนตั้งไว้เพราะขาดแรงบันดาลใจนั่นเอง 

ในแง่สุขภาพ สมาชิกครอบครัวที่อ่อนแอจะฉุดรั้งความก้าวหน้าของครอบครัว ผู้หญิงมักจะอายุยืน
กว่าผู้ชาย แต่จะมีช่วงปีที่สุขภาพดีน้อยกว่า มีความแตกต่างของรายได้และเงินบำนาญที่แต่ละเพศได้รับ (อยู่ที่
ร้อยละ 16.3 และ 38 ตามลำดับ) ทำให้ผู้หญิงสูงอายุเสี่ยงที่จะประสบภาวะยากจน และการถูกกีดกันทาง
สังคมนั้นได้ขวางกั้นไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นความย้อนแย้งด้านบทบาท    
ทางเพศ ภาระการงาน และงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่น การดูแลบ้านนั้น ส่งผลในทางลบต่อความอยู่ดีมีสุข
ของผู้หญิงและสุขภาพของผู้หญิงในระยะยาว (EuroHealthNet, 2014-2020) 

ในด้านการถูกกีดกันทางการศึกษาซึ่งมีผลเชิงลบต่อสังคมโดยรวมนั้น เด็กหญิงมักจะถูกปัดให้ไปอยู่
ชายขอบและออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเกิดเป็นหญิง และโอกาสได้รับการศึกษาของเด็กหญิงยิ่งจะ
น้อยลงไปอีกหากเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน อาศัยอยู่ในชนบท และทุพพลภาพ ข้อมูลทางสถิติชี้ว่า
เด็กหญิงมีโอกาสถูกให้ออกจากโรงเรียนมากกว่าเด็กชายที่มีลักษณะครอบครัวที่ลำบากยากจนเหมือนกัน     
ถึงสี่เท่า และเด็กหญิงที่มาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาแม้กระทั่งในระดับประถม เป็นที่   
น่าเศร้าใจที่ว่า ศาสนาและประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิมในบางสังคมได้มีส่วนในการกีดกันไม่ให้ผู้หญิงได้รับ
โอกาสทางการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กผู้หญิงจำนวนเป็นล้านล้านคนไม่ได้เข้าโรงเรียน แม้ว่าการให ้   
การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็น ในด้านสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง 
และความมั่นคงในชีวิตก็ตาม อีกทั้ง แม้ว่าในหลายประเทศจะมีพัฒนาการและความก้าวหน้าด้านความ   
เสมอภาคระหว่างเพศ แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อทลายกำแพงที่กีดขวางไม่ให้ผู้หญิงก้าวหน้า เช่น 
การแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย การเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม (Theirworld.org, 2013) 

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีภาพเหมารวมทางเพศมากมายในภูมิภาคของเรา ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วว่า ภาพเหมารวมทางเพศนั้นส่งผลกระทบต่อผู้หญิงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยรวมภาพเหมารวม
เหล่านี้ได้กดทับผู้หญิงให้อยู่ในสถานภาพที่ต่ำกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ จำนวนของภาพเหมารวมที่เกิดขึ้นในแต่ละ  
วัฒนธรรมนั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าประเทศที่มีจำนวนภาพเหมารวมน้อยนั้นจะดีกว่าประเทศที่มีจำนวนภาพเหมารวม
มาก เพราะความจริงแล้วภาพเหมารวมทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นไปในทางลบสามารถก่อความ    
เสียหายต่อจิตใจและจิตวิญญาณของทั้งผู้หญิง รวมทั้งบั่นทอนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
อีกด้วย 
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ลักษณะของภาพเหมารวมทางเพศในภูมิภาคอาเซียน 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือศักยภาพเชิงทำลายล้างของภาพเหมารวมทางเพศที่มีต่อชีวิตของผู้หญิง  
ส่วนต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพเหมารวมทางเพศที่ปรากฏให้เห็นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูล
บอกกล่าวให้ผู้คนทราบว่าคำพูดและการกระทำต่าง ๆ ที่ดูปกตินั้น สามารถส่งผลต่อร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
ไปจนตราบสิ้นชีวิต การสร้างสำนึกนั้นเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่จะลด (หากมิได้ขจัดออกไปให้สิ้น) ภาพ   

เหมารวมทางเพศในบริบทวัฒนธรรมของภูมิภาคของเรา บางอย่างที่ดูหยาบคายในสายตาคนอื่นอาจถูกมอง 
ว่าปกติ เช่น ในวัฒนธรรมไทยการพูดถึงลักษณะทางกายภาพของคนนั้น ไม่ถือว่าเป็นการละลาบละล้วง พ่อแม่
อาจตั้งชื่อเล่นลูกตามลักษณะของทารก เช่น “ตุ่ม” เป็นชื่อเล่นของเด็กอ้วน “เตี้ย”  ก็อาจเป็นชื่อเล่นของคน
ตัวเตี้ย แนวปฏิบัติแบบนี้เห็นได้มากมายในวัฒนธรรมไทย อย่างไรก็ตาม การกล่าวเช่นนี้มิได้มีนัยยะว่า     
วัฒนธรรมไทยไม่ดีแต่อย่างใด เพราะแน่นอนว่าพ่อแม่นั้นตั้งชื่อให้เราด้วยจิตใจที่บริสุทธิ ์ แต่ทว่าข้อมูลในส่วน
ต่อไปนี้ได้บรรจุเข้าไว้ในคู่มือ เพื่อเตือนใจว่าความปรารถนาดีนั้นอาจกลายเป็นเรื่องร้าย และแม้แต่ผู้กระทำก็
ยังไม่รู้ตัวว่าได้กระทำในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด สิ่งที่คนหนึ่งเห็นว่าน่ารักอาจไม่น่ารักสำหรับอีกคนหนึ่ง    
การเรียกชื่อหรือตั้งฉายาอาจเป็นการละเล่นเป็นเรื่องตลกที่พูดคุยกันฉันท์มิตร แต่มันอาจพอกพูนขึ้นเป็นความ
รู้สึกที่ไม่ดีและขมขื่น ดังเช่นที่จะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือนี้ การที่เราสามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งใดเป็นและไม่เป็น
ภาพเหมารวมนั้นจะช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงภาพเหมารวมทางเพศได้ 

	 จากการศึกษา พบว่า ข้ อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ทำให้คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่าไม่มีประเทศใดเลยที่ปราศจากภาพเหมารวมทางเพศ      
เราขอให้ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงภาพเหมารวมทางเพศที่เคยได้ยินและที่เคยประสบมาด้วยตนเอง ซึ่งจำนวนข้อมูลที่
ได้มานั้นสูงจนเป็นที่น่าเศร้าใจมาก ในย่อหน้าถัดไปนี้ คณะผู้จัดทำได้สรุปลักษณะภาพเหมารวมที่พบเห็นได้ทั่ว
ไปในวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อจะให้ผู้อ่านทราบถึงค่านิยมที่ฝังรากลึกอยู่ในภูมิภาคของเรา เราทุกคนถูก      
หล่อหลอมกล่อมเกลาให้เชื่อในสิ่งเหล่านี ้และอคติทางเพศเหล่านี้ก็ฝังลึกในเจตคติและอุดมคติของเราและหาก
เรารับรู้ว่าภาพเหมารวมเหล่านี้ทำให้เราตัดสินผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม ปราศจากเหตุผล และไม่เป็นความจริง 
การรับรู้นี้จะเป็นหนทางสู่การเลิกซึมซับสิ่งผิด ๆ ทั้งนี้ เราจะไม่สามารถรื้อถอนเจตคติเหล่านี้ออกจาก        
ชนรุ่นหลังได้จนกว่าตัวเราเองจะเลิกเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่ต้องทำตาม เพราะภาพเหมารวมนั้น 
ทรงพลังมากจนบ่อยครั้งเรานึกว่ามันเป็นข้อเท็จจริง และผู้หญิงหลายคนที่เราสัมภาษณ์ก็เชื่อว่าพวกเธอ   
เองมีสถานะด้อยกว่าชายจริง ๆ   

 บรรทัดฐานและภาพเหมารวมทางเพศที่รวบรวมได้จากการศึกษาครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
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พละกำลัง: ความคิดว่าเพศชายนั้นร่างกายแข็งแรงกว่าหญิงนั้นเห็นได้โดยทั่วไป 
บางคนอาจพูดได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ แต่ความแข็งแรงของชายก็ 
ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะแข็งแรงและสุขภาพดีไม่ได้ ในขณะที่เชื่อว่าผู้ชาย
ร่างกายแข็งแรง ผู้คนก็ไปเชื่อกันต่อว่าผู้หญิงอ่อนแอโดยปริยาย และผู้หญิง 
จึงทำกิจกรรมบางอย่างไม่ได้ คำพูดเกี่ยวกับความแข็งแรงนั้นมีทั่วไปในภูมิภาค 
ความเชื่อว่าผู้ชายแข็งแรงมักจะมากับความเชื่อว่าผู้หญิงอ่อนแอ บรรทัดฐาน
ทางเพศและภาพเหมารวมเรื่องความแข็งแรงที่เราพบคือ 

คุณครูในอินโดนีเซียคิดว่า “การยกของหนักเป็นหน้าที่ของผู้ชายโดยเฉพาะ และผู้หญิงก็ควรถือแต ่
 ของเบา ๆ” นักเรียนคนหนึ่งเล่าว่านักเรียนชายในชั้นเธอยกกระถางและนักเรียนหญิงเช็ดกระถาง  
 และถูพื้น 

ในทำนองเดียวกันผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาเล่าว่าในโรงเรียนของเธอ “ครูให้เด็กหญิงตกแต่งห้องเรียน 
 และให้นักเรียนชายทำงานหนัก เช่น ยกข้าวของ” ซึ่งแฝงนัยยะว่าผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิง ผู้ให้ข้อมูล 
 เล่าว่า “ผู้ชายนั้นรู้ ๆ กันอยู่แล้วว่าต้องทำงานข้างนอก ในขณะที่ผู้หญิงทำไม่ไหว” หญิงชาวกัมพูชา 
 อีกคนหนึ่งพูดว่า “ผู้หญิงไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องใช้กำลังได้ เวลาที่ครูมอบหมายงานทำความสะอาดให้ 
 นักเรียน ครูจะมอบงานให้เด็กหญิง” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ผู้ชายได้งานที่ดีกว่าเพราะ     
 พวกเขาทำงานหนักไหว พวกเขามีแรงมากกว่า” 

จากคำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลชาวบรูไน การมีร่างกายแข็งแรงนำไปสู่การมีสติปัญญาที่ฉลาดกว่า      
 เขากล่าวว่า “ผู้ชายร่างกายแข็งแรงกว่าและพวกเขามีตรรกะความคิดที่ดีกว่า เขาเป็นผู้นำดีกว่าผู้หญิง 
 ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าชั้นในขณะที่ผู้หญิงเป็นรองหัวหน้า” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เด็กผู้ชาย 
 ควรทำงานหนักที่ผู้หญิงไม่สามารถทำได้” 

ในเมียนมาร์ นักเรียนผู้หนึ่งเล่าว่า “เพราะข้อสรุปของสังคมที่ว่าพวกผู้ชายแข็งแรง พวกเขาจึงได้รับ 
 มอบหมายให้ยกโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ ในขณะที่ผู้หญิงนั้นได้รับมอบหมายให้จัดและทำความสะอาด 
 ห้องเรียน”   

ข้อมูลที่ได้จากประเทศมาเลเซีย มีคำกล่าวว่า “ผู้ชายถูกคาดหวังให้เข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงควรจะผอม 
 เพรียวและงดงาม” 

คุณครูชาวไทยที่ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “เด็กผู้ชายจะได้รับมอบหมายให้ทำงานหนัก เช่น กางเต็นท์ 
 หรือยกของหนัก ในขณะที่เด็กผู้หญิงนั้นใช้มือได้คล่องกว่า จึงรับหน้าที่ทำงานที่เหมาะสม เช่น เย็บปัก 
 ถักร้อย” 
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กีฬา: ความคิดที่ว่าผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงนั้นส่งผลต่อกิจกรรมกีฬาที่แต่ละ
เพศถูกคาดหวังให้เล่นแตกต่างกัน ผู้ให้ข้อมูลแต่ละประเทศสามารถบอกได ้
ทันทีว่าตนได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาอะไรและถูกห้ามไม่ให้เล่นกีฬาอะไร  
เหตุผลของการให้และห้ามนั้นหลากหลาย แต่ที่คนจะทึกทักสรุปคือ ผู้หญิงไม่
แข็งแรงพอที่จะเล่นกีฬาหนัก ๆ หรือแรง  ๆ การมองว่าผู้หญิงอ่อนแอนั้นทำให้

ผู้คนคิดว่าผู้หญิงไม่มีทักษะด้านกีฬา อาจมีคนเถียงว่าผู้หญิงสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเพศ
สภาพของตนเองได้ แต่ถ้าเรามองในแง่มุมของการจัดสรรงบประมาณแล้ว การให้งบประมาณอุดหนุนกีฬาที่
มีแต่ผู้ชายได้เล่นก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ กิจกรรมนอกหลักสูตรก็เรียกได้ว่าจัดให้เฉพาะเด็กผู้ชายไป
โดยปริยาย และถ้ามีกีฬาหรือกิจกรรมสำหรับเด็กผู้หญิง เราพบว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น ปัจจุบันนี ้  
ผู้หญิงสามารถเป็นเลิศในด้านกีฬาและมีนักกีฬาอาชีพจำนวนมากที่เป็นหญิง การไม่ให้เด็กผู้หญิงเล่นกีฬานั้น
เท่ากับเป็นการตัดโอกาสเด็กเหล่านี้ในการเข้าสู่อาชีพด้านการกีฬาในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมูลจากบรูไนทุกคนกล่าวยังโดยพร้อมเพรียงกันว่า “เด็กผู้หญิงถูกห้ามเล่นกีฬาบางประเภท  
 (ฟุตบอล)” เด็กหญิงสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น เต้นรำ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ห้ามเด็กชายเข้า 
 ร่วม ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “ในขณะที่เด็กหญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นฟุตบอล เด็กผู้ชายก็ไม่ได้รับ 
 อนุญาตให้เต้นรำ” 

ผู้ให้ข้อมูลชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งรำพันว่า “ในโรงเรียนของฉัน  กีฬานั้นเป็นของผู้ชายเท่านั้น กีฬานอก
หลักสูตรนั้นมีแต่เด็กชายเข้าร่วม แต่ถ้าเด็กหญิงต้องการเล่นบาสเกตบอลก็สามารถทำได้ แต่ถ้าว่า
หากมีการแข่งขันแล้วก็จะมีแต่เด็กชายเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าว
เสริมว่า “บาสเกตบอลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชาย ส่วนบัลเล่ต์นั้นเป็นของผู้หญิง” 

ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชากล่าวเป็นนัยยะว่า “เด็กหญิงสามารถเล่นฟุตบอลได้ในปัจจุบัน อะไรที่ผู้ชาย 
 ทำเด็กผู้หญิงก็ทำได้แล้ว เมื่อก่อนมีแต่เด็กผู้หญิงที่ช่วยงานบ้าน แต่เดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายก็ทำอาหารได้ 
 เหมือนกัน” 

ผู้ปกครองก็มีอิทธิพลต่อกีฬาที่บุตรหลานเล่น ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งแจ้งว่า “ครูและพ่อแม่ 
 เป็นคนตัดสินใจว่าเด็กผู้หญิงนั้นเล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอลไม่ได้ พวกเขากลัวว่าเด็กผู้หญิงจะได้รับ 
 บาดเจ็บ” 

ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ในการเล่นกีฬาพวกเขากีดกันเด็กผู้หญิง ตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายได้รับ 
 อนุญาตให้เล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอล ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นจะห้ามเล่น” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เด็ก  
 ผู้ชายจะไม่พอใจถ้าเด็กผู้หญิงร่วมเล่นกีฬาประเภทเดียวกับพวกเขา”	

211

 กีฬา



ทักษะและความถนัด: เมื่อกล่าวถึงทักษะและความถนัดเราแทบจะไม่พบสังคม
ที่ปราศจากภาพเหมารวมทางเพศเลย ข้อสรุปเหมารวมว่าเด็กผู้ชายเก่งกว่า 
เด็กหญิงในเรื่องนี้เรื่องนั้นมีอยู่ทั่วไปในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังที่พบตัวอย่าง 
มากมาย ได้แก่ 

คุณครูชาวไทยกล่าวอย่างไม่ลังเลว่า “เด็กผู้ชายเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ขยันเท่า 
 เด็กผู้หญิง เธอกล่าวว่าเด็กผู้ชายเก่งกว่าเล็กน้อย พวกเขาความจำดีกว่าและคิดเลขได้เร็วกว่า”      

 ครูอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ถึงแม้เด็กหญิงจะเรียนได้ดีกว่า แต่เด็กชายฉลาดกว่าและเรียนรู้เร็ว”        

 เธอกล่าวต่อว่า “ถึงแม้ว่าเด็กผู้ชายได้คะแนนไม่ดีเท่าเด็กหญิง นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ตั้งใจ   
 ใจของเขาไปอยู่ที่อื่น พวกเขาคิดแต่จะเล่น เด็กผู้หญิงคะแนนดีกว่าเพราะมีความรับผิดชอบ”   

เราพบภาพเหมารวมประเภทนี้ในประเทศกัมพูชา ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า  
 “เด็กหญิงไม่ฉลาดเท่าเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงตั้งใจเรียนมากกว่าแต่ว่าสมองไม่เท่าเด็กชาย”   

ผู้ให้ข้อมูลจากบรูไนกล่าวว่า “เด็กหญิงและชายมีความต้องการในการเรียนต่างกัน เด็กชายจะเรียนได้ 
 อย่างกระตือรือร้นหากครูสอนอย่างเน้นการปฏิบัติและมีการทดลอง” 

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นทักษะที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็ถูกเหมารวมในเรื่องเพศด้วย  
 เหตุอาจเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชากล่าวว่า “เด็กผู้หญิงเรียน 
 เทคโนโลยีไม่ได้เพราะคนโดยทั่วไปเชื่อว่าเด็กผู้หญิงไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยี” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่ง 
 เล่าว่า “ในการอบรมอาชีพ ผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสเท่ากันในการอบรมทักษะทางเทคโนโลยี”  

ครูผู้หนึ่งในอินโดนีเซียเขียนว่า “ในห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้าหรือเคมี เด็กชายและหญิงไม่ต่างกัน  
 แต่จริง ๆ แล้วเด็กหญิงจะกลัวเรื่องที่มีความเสี่ยง” เธอกล่าวต่อว่า “ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ  
 ผู้ชายจะได้สิทธิก่อน เพราะข้อสรุปที่ว่า พวกเขายกของหนักและปีนป่ายได้” 

ข้อมูลจากหลายประเทศ (บรูไน กัมพูชาและอินโดนีเซีย) บ่งบอกภาพเหมารวมทำนองว่า “เด็กผู้ชาย 
 ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ส่วนเด็กหญิงนั้นควรเรียนสังคมศาสตร์” บางคนทึกทักไปว่า “ผู้ชายเก่ง  
 วิทยาศาสตร์และผู้หญิงเก่งสังคมศาสตร์” 

แต่ภาพเหมารวมทางเพศที่มีเจตคติเชิงบวกต่อเพศหญิงที่มีให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลจากบรูไนกล่าวว่า  
 “เด็กผู้หญิงเรียนได้ดีกว่า เพราะมีความตั้งใจ ขยันและมีระเบียบ เด็กหญิงจะลายมือสวยกว่า” 

ผู้ให้ข้อมูลชาวบรูไนหลายคนเห็นพ้องกันว่า “ผู้หญิงขับรถแย่และอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนมากนั้น 
 มีสาเหตุจากคนขับรถที่เป็นเพศหญิง”	
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สถานภาพ: ภาพเหมารวมทางเพศที่เกี่ยวกับสถานภาพนั้นมีอยู่ทั่วไปในภูมิภาค 
อาเซียน ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ถือว่าผู้ชายนั้นมีสถานะสูงกว่าผู้หญิง การยกย่อง
ว่าผู้ชายมีสถานภาพที่สูงกว่าหญิงนั้นเป็นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เหตุผลนั้นอาจ
จะมีมาแต่ดั้งเดิมที่ผู้ชายทำงานนอกบ้านและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการ 
ดำรงชีพของทั้งครอบครัว สถานะนี้เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศโดยถือว่าบทบาท 
การเลี้ยงดูลูกและทำงานบ้านนั้นไม่สำคัญ ผู้หญิงซึ่งมีบทบาทดังกล่าวจึงมีสถานะ

ต่ำกว่าผู้ชาย เหตุผลบางอย่างซึ่งฟังไม่ขึ้นก็มีให้อย่างเห็นทั่วไป เช่น ผู้ชายกล้าแสดงออกจึงเป็นผู้นำได้ดีกว่า 
ความเชื่อที่ว่าผู้ชายแข็งแรงกว่านั้นนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้คุ้มครองเพศหญิงที่อ่อนแอกว่า หญิงจะ
ได้รับการคุ้มครองจากชาย อีกเหตุผลหนึ่งที่พบคือ ศาสนา เช่น วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามระบุให้ผู้ชายเป็น
ผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นผู้ชายจึงถูกมองว่าเป็นผู้นำและมีสถานะสูงกว่าผู้หญิง 

ผู้ให้ข้อมูลชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า “ในโรงเรียนมัธยมของฉันเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม  หัวหน้าจึงต้องเป็นชาย”  นักเรียนอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “หลักใหญ่  ๆ คือว่าประธานต้องเป็น  
ผู้ชาย ผู้หญิงนำได้ แต่ท้ายที่สุดผู้นำก็ต้องเป็นชาย” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ภาพเหมารวมทาง
เพศนั้นมีให้เห็น ชั้นเรียนของฉันมีนักเรียน 40 คน และเป็นชายเพียง 6-7 คน เวลาครูให้งานกลุ่ม 
หัวหน้าจะเป็นชาย แต่ถ้าผู้หญิงอาสาเป็นหัวหน้าเธอจะต้องได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิก จะอาสา
เฉย ๆ ไม่ได้ ต้องชนะคะแนนโหวต”  ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเล่าถึงชีวิตช่วงเรียนมหาวิทยาลัยว่า “ตอนฉัน
เรียนมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีนักศึกษาผู้ชายน้อย พวกเขาจะเป็นหัวหน้ากลุ่มและเมื่อต้องออกไป 
รายงานหน้าชั้นคนที่พูดคนแรกหรือพูดส่วนที่สำคัญของงานจะเป็นเด็กผู้ชาย” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่ง
กล่าวว่า  “หัวหน้าชั้นเรียนจะเป็ นผู้ชาย  คนต้องการหั วหน้าผู้ชาย ถ้าเป็นเลขาหรือเหรัญญิกคนจะ
เลือกผู้หญิง” 

ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เล่าว่า “ในต่างจังหวัดหรือชนบทเด็กผู้ชาย 
 นั้นมีบทบาทเด่นชัดกว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้นำ” 

ในเมียนมาร์ ตามคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูล “ศาสนาโบราณเชื่อว่าการเกิดเป็นหญิงนั้นเกิดมาต่ำกว่าชาย 
 ผู้ชายเกิดมาโดยมีอำนาจเหนือธรรมชาติ หรือ “บุญ” มีคำกล่าวตามประเพณีดั้งเดิมว่า    

 “สามีคือพระเจ้า ลูกชายคือเทพส่วนลูกสาวคือทาสที่ซื่อสัตย์” “เมื่อผู้หญิงขึ้นเป็นผู้นำ ผู้คนจะคิดว่า  
 ผู้หญิงนั้นทำตัวเหมือนชายมากไป เป็นเรื่องแย่ที่ผู้หญิงจะโดดเด่นเป็นผู้นำ” 

ในประเทศเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญเล่าว่า “ในการเลือกหัวหน้าชั้น ครูเองก็เลือกปฏิบัติว่าผู้หญิงนั้น    
 เป็นแม่บ้านและจะแต่งตั้งให้ผู้หญิงเป็นรองหัวหน้าดูแลเรื่องต่าง ๆ เช่น การแสดงเต้นรำ  
 ส่วนผู้ชายจะเป็นผู้นำดูแลทุกคน” 
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สถานภาพ



ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาผู้เคยทำงานเกี่ยวกับเยาวชนเล่าว่า “ฉันทำงานกับเยาวชน พวกผู้หญิงเชื่อกันว่า 
 เธอเป็นผู้นำไม่ได้” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งอธิบายว่า “มันเป็นแนวปฏิบัติว่าหัวหน้าต้องเป็นผู้ชายและ 
 ครูใหญ่ในโรงเรียนก็จะเป็นผู้ชายเช่นกัน เพราะพวกเขามีอิสระมากกว่าที่จะไปในที่ต่าง ๆ ”  

ครูในประเทศไทยเล่าเรื่องการมอบหมายงาน เธอเล่าว่า “เด็กผู้หญิงรับผิดชอบมากกว่าเวลาทำงาน 
 กลุ่ม เด็กผู้ชายไม่ค่อยช่วย หน้าที่การนำเสนอจึงตกเป็นของผู้ชาย” เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เด็กผู้ชายที่ไม่ 
 ได้ช่วยกลายเป็นผู้นำและโดดเด่นมากกว่าเด็กผู้หญิงที่ทำงาน คือ เด็กผู้ชายโดดเด่นทั้ง ๆ ที่มีความ    
 รับผิดชอบน้อยกว่า	

	

บทบาทเฉพาะ: ดังได้กล่าวมาแล้วสังคมมอบบทบาทให้หญิงชาย ที่มาของ 
การให้บทบาทนั้นอาจเป็นมรดกตกค้างมาจากประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบัน
เงื่อนไขต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไป กระนั้นก็ตามความเคยชินยังคงอยู่ บทบาทหญิง
ชายยังคงเหมือนเดิมโดยไม่ได้เปลี่ยน ปัจจุบันมีผู้หญิงมีหน้าที่การงานนอกบ้าน 
แต่สังคมก็ยังคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทดูแลเรื่องภายในบ้าน ในขณะที่ถ้าผู้ชาย
จะทำงานบ้านโดยไม่มีหน้าที่การงานนอกบ้านก็จะถูกมองว่าผิดปกติ ในกรณี

บทบาททางเพศ ศาสนาก็มีอิทธิพลต่อบทบาทหญิงชาย ผู้ให้ข้อมูลชาวบรูไนต่างพากันกล่าวว่า ศาสนากำหนด 
ว่าหญิงชายควรประพฤติตัวอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญจากฟิลิปปินส์ยอมรับว่า “ผู้ชายยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์หรือ 
การเลี้ยงดูลูกและกิจการงานบ้าน” ที่แย่ไปกว่านั้น ตำราเรียนก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่แฝงภาพเหมา 
รวมทางเพศและการแบ่งแยกบทบาทระหว่างเพศ ผู้เชี่ยวชาญเสริมว่า “ในตำรากล่าวถึงบทบาทของ
หญิงและชายที่ยังคงเป็นภาพเหมารวมทางเพศ เช่น ภาพคุณพ่อจะเป็นคุณพ่อที่สวมสูททำงาน    
เป็นนักธุรกิจ และหัวหน้าครอบครัว ส่วนคุณแม่จะสวมผ้ากันเปื้อนอยู่กับบ้าน” สิ่งที่พบเห็นทั่วไปใน
ฟิลิปปินส์คือ เด็กหญิงจะถูกสอนให้ทำอาหารและจัดโต๊ะอาหาร ในขณะที่เด็กชายจะเรียนวิชาช่างไม้ 

ผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามให้รายละเอียดว่า “เด็กถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาเรื่องบทบาททางเพศ       
 ตั้งแต่ยังเล็ก แม้ในชั้นอนุบาล เด็กผู้ชายจะเรียนตีกลองในขณะที่เด็กหญิงจะเล่นเครื่องดนตรีเบา ๆ”       

 ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งกล่าวว่า“ผู้ชายจะถูกมองว่าเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว พวกเขาจะกล้าแสดงออก 
 เปิดเผยเสียงดัง ผู้หญิงนั้นจะเก็บตัว อ่อนแอ และพึ่งตนเองไม่ได้ พวกเธอมีบทบาทดูแลบ้าน” 

ภาพเหมารวมทางเพศมีมากมายในฐานข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ เราได้ข้อมูลเช่น “ในครอบครัวถ้าผู้ชาย 
 ทำอาหารและงานบ้าน ผู้คนจะตั้งคำถามว่าทำไมเขาจึงไม่ใช้เวลาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว” และ  
 “เด็กผู้หญิงควรทำงานบ้านเป็นและพ่อแม่ก็จะไม่บอกให้ลูกชายทำงานบ้าน” เด็กหญิงคนหนึ่งรำพัน 
 ว่า “ลูกสาวต้องทำนาเหมือนลูกชาย แต่ก็ต้องกลับมาทำงานบ้านด้วย” 
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บทบาท 
เฉพาะ



 ภาพเหมารวมทางเพศมีปรากฏมากมายในตำราเรียนของอินโดนีเซีย ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเล่าว่าหนังสือ 
 เล่มหนึ่งมีรูปเด็กหญิงช่วยงานบ้านแม ่ในขณะที่เด็กผู้ชายเล่นว่าวอยู่ข้างนอก เนื้อหาในตำราเล่มนี้คือ  
 “ตินี่ช่วยงานคุณแม ่โตโน่กำลังเล่นว่าวอยู่” 

 ผู้ให้ข้อมูลจากอินโดนีเซีย พูดว่า “ฉันขอพูดหน่อย ผู้ชายเหมือนพระราชาองค์น้อย ๆ ในบ้าน       
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมเผ่าฟลอเรสของเรา จริง ๆ ยังมีเรื่องเช่นนี้อีกมาก อย่างเช่น     
 งานล้างจานเป็นของผู้หญิง ผู้ชายทำงานบ้าน ล้างจานไม่ได้ เรื่องทำอาหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย   
 ไม่ได้แน่ ๆ พวกผู้ ชายนั้นทำแต่งานนอกบ้าน”  

 ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งบอกว่า “ผู้ชายนั้นได้รับสิทธิที่จะได้รับการศึกษาก่อน เพราะสังคมยังคิดว่า  
 ผู้หญิงนั้นท้ายที่สุดก็ต้องเป็นแม่บ้าน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนสูง” 

 บทบาททางเพศนั้นมีปรากฏในการสอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลจากอินโดนีเซียเล่าว่า “ในวิชาสังคมศึกษา  
 ซึ่งข้อสอบเป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก คำถามถามว่าใครควรมีหน้าที่ล้างจานในบ้าน และคำตอบที่  
 นักเรียนควรเลือกคือ แม่” ผู้ให้ข้อมูลจากสปป.ลาวกล่าวว่า “เด็กหญิงจะเก่งศิลปะและงานบ้าน  
 ส่วนผู้ชายควรเข้าร่วมเล่นกีฬาและทำกิจกรรมนอกบ้าน” 

ความสง่างามทางสังคม:  การวางตัวของคนในสังคมนั้นขึ้นอยู่กับบริบท สังคมคาด
หวังให้แต่ละคนวางตัวต่างกันในบริบทที่ต่างกัน และความคาดหวังที่มีต่อชายและ
หญิงก็ต่างกัน และส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นธรรม ในเกือบทุกวัฒนธรรม ผู้หญิงจะถูก 
ตีกรอบในขณะที่ผู้ชายมีเสรีภาพมากกว่า ความคาดหวังที่บางครั้งก็ไร้เหตุผลสมควร 
และกลายเป็นภาพเหมารวม เมื่อเด็กหญิงไม่ปฏิบัติตามพวกเธอก็จะถูกประณาม 

 ผู้ให้ข้อมูลจากกัมพูชากล่าวดังนี้ 

•“เด็กผู้หญิงออกไปนอกบ้านคนจะพูดว่าเธอเป็นเด็กไม่ดี แต่ถ้าผู้ชายอยู่แต่ในบ้าน  
 คนก็จะว่า ว่าเขาเป็นเด็กหญิง” 

•“เวลาเด็กผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตาคนจะว่าเป็นเรื่องไม่ดี ผู้หญิงดี ๆ จะไม่แต่งหน้า” 
•“ถ้านักเรียนหญิงมีแฟนคนจะประณามเธอ พวกเขาจะพูดว่าเด็กคนนั้นไม่ดี” 
•“คนไม่ชอบให้เด็กหญิงไปเที่ยวไกล ๆ” 
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ความสง่างาม 
ทางสังคม



 ผู้ให้ข้อมูลจากอินโดนีเซียให้ตัวอย่างดังนี้ 

•“ผู้หญิงต้องดูงดงาม พวกเธอจะทำตัวแบบผู้ชายไม่ได้ เช่น ผู้หญิงต้องไม่ตะโกนเสียงดัง    
 และถ้าผู้หญิงนั่งไม่เรียบร้อย ครูก็จะบอกให้นั่งให้ดี” 

•“เวลานักเรียนหญิงนั่งไม่ดีครูก็จะบอกว่า “ระวังขาตัวเองด้วย” 
•“ถ้าผู้ชายกลับบ้านค่ำก็จะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นผู้หญิงพ่อแม่ก็จะเห็นเป็นเรื่องใหญ่” 
•“สักลายบนร่างกายเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ชาย แต่ถ้าเด็กผู้หญิงทำจะถือว่าไม่ดี” 
•“ในโรงเรียนถ้าเด็กผู้ชายปีนต้นไม้ก็จะเป็นเรื่องปกติไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเด็กผู้หญิงทำ 

 ครูจะดุว่าผู้หญิงไม่ควรเอาอย่าง” 
•“ถ้าเด็กผู้ชายจะกระโดดโลดเต้นก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเด็กผู้หญิงจะตีลังกาครูจะบอกว่า 

“ระวังเธอจะโชว์ของใต้กระโปรงเธอ” 
•“ผู้หญิงจะเรอไม่ได้และไม่ควรยกแข้งยกขา แต่ถ้าผู้ชายทำก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา” 

 ภาพเหมารวมลักษณะเดียวกันที่เห็นในเมียนมาร์คือ 

•“ผู้หญิงต้องพูดค่อย ๆ เดินก้ม ๆ และแต่งกายให้เหมาะสม” 
•“ผู้หญิงต้องแต่งกายมิดชิด ถ้าใส่เสื้อผ้าเปิดให้เห็นเนื้อหนัง เช่น กางเกงขาสั้น 
และกระโปรงสั้น ผู้คนก็จะตำหนิ” 

•“ผู้หญิงต้องรักษาพรหมจรรย์จนกระทั่งวันแต่งงาน การมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานหรือมีแฟน 
หลายคนพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องไม่ดี แต่ถ้าผู้ชายทำเช่นนั้นสังคมรับได้ เหตุผลก็คือเพราะพวก
เขาเป็นชายมันเป็นเช่นนั้น” 
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สีผิวและรูปร่างหน้าตา: ถึงแม้ว่าสีผิวและรูปร่างหน้าตาจะเป็นเรื่องทาง 
กายภาพ แต่ก็ยังมีภาพเหมารวมทางเพศเรื่องนี้ ผู้คนคาดหวังให้ผู้หญิงดูด ี
ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ถือว่าผิวขาวนั้นดีกว่าผิวคล้ำ และรูปร่างผอมเพรียว 
ก็อยู่ในกระแส ภาพเหมารวมเช่นนี้มีอคติแฝงอยู่ เพราะผู้คนคิดและรู้สึก
ว่าเด็กผู้ชายผิวคล้ำก็ไม่ได้ดูแย่เท่ากับเด็กผู้หญิงผิวคล้ำ 

 ผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียกล่าวว่า “ผู้หญิงนั้นจะต้องผอมเพรียว” 

 นักเรียนชาวบรูไนเล่าว่า “ลักษณะโดยทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับคือ เงียบ เรียบร้อย ให้ความร่วมมือ  
 และนิ่ง พวกผู้หญิงถูกคาดหวังให้ไว้ตัว ในทางตรงข้ามเด็กชายแสดงความก้าวร้าวได้” 

 ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาพูดว่า “ครูบางคนพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเด็กที่ผิวคล้ำ พวกครูเรียกเด็กคนนั้นว่า  
 “มืด” อีกกรณีหนึ่งเด็กหญิงผิวคล้ำเล่าว่า “พวกเขาพูดไม่ดี เขาถามเธอว่าทำไมเธอดำเหมือนควาย 
 และอ้วนเหมือนหมู เวลาเด็กไม่ฉลาดครูจะบอกให้ลาออกไปแต่งงานเสีย” เด็กอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือน  
 ผู้ชายเล่าว่าตนถูกครูถามว่า “ถ้าจะแต่งงานจะแต่งกับผู้หญิงหรือผู้ชาย” 

 ผู้ให้ข้อมูลจากอินโดนีเซียบอกกับเราว่า “ผู้หญิงแต่งตัวให้สวยเพื่อล่อผู้ชาย ผู้หญิงต้องดูดีที่สุดเท่าที่ 
 จะทำได้เพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าและต้องดูแลตัวเอง เช่น ไม่ให้เนื้อตัวมีกลิ่นบุหรี่ ไม่เมา ไม่ไปเที่ยวผับ 
 เที่ยวบาร ์พวกผู้หญิงต้องแต่งตัวสวยให้ผู้ชายมองแม้แต่เวลาที่อยู่ไกล ๆ สำหรับพวกผู้ชายไม่มี  
 ความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาคือความภาคภูมิใจว่าเป็นกระดูกสันหลังของ  
 ครอบครัว”	

ความแข็งแกร่ง: ทั่วทั้งภูมิภาคเราพบว่าผู้ชายนั้นจะถูกเหมารวมว่า
มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และอดทน ความคิดเช่นนี้อาจมา 
จากหลายสาเหตุ เหตุผลหนึ่งคือผู้หญิงถูกสอนให้ทำตัวเรียบร้อย ดังที่
ปรากฏว่าผู้หญิงมีข้อจำกัดมากกว่าผู้ชาย 

 ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชากล่าวว่า “เด็กและผู้หญิงนั้นขี้กลัว พวกเขาไม่กล้าเท่ากับผู้ชาย ผู้ชายต้อง    
 กล้าหาญถ้าจะท้าทายผู้คน” 

 ผู้ให้ข้อมูลจากอินโดนีเซียเล่าว่า “ตามปกติผู้ชายกล้าเสี่ยงมากกว่า ผู้หญิงนั้นจะตามหลัง โดยเฉพาะ 
 ตามหลังผู้ชาย” ครูอีกคนหนึ่งเล่าว่า “ผู้ชายที่จะครอบงำได้มากกว่าเพราะกล้าหาญ ในขณะที่ผู้หญิง 
 ยังขี้อาย” 
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 ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจากอินโดนีเซียเล่าว่า “เวลาจริงจังเพราะลูกน้องทำงานไม่ดีและไม่ทำตามหน้าที่  
 ที่กำหนดไว้ ฉันจะถูกมองว่าอารมณ์ไม่ดี เจ้าอารมณ์ แต่ถ้าหัวหน้าเป็นผู้ชายเขาก็จะถูกมองว่า  
 เคร่งครัด” 

 ผู้ให้ข้อมูลจากบรูไนกล่าวว่า “คนคาดหวังให้ผู้ชายกระฉับกระเฉง ขยันและเป็นผู้นำกิจกรรมใน  
 โรงเรียน” 

 ผู้ให้ข้อมูลชาวลาวพูดว่า “เด็กผู้ชายเด่น กระฉับกระเฉงและเป็นผู้นำกิจกรรมโรงเรียน” 

 ครูในเมียนมาร์บอกกับนักเรียนชายว่า “พวกเขาต้องเข้มแข็งอดทน ไม่เจ้าอารมณ์และไม่ร้องไห้  
 ให้ใครเห็น” 

 ผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามอธิบายว่า “เพราะความคาดหวังให้ผู้ชายกล้าแสดงออกและประสบความ 
 สำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นผู้นำ เป็นเสาหลักของครอบครัว เด็กผู้ชายจึงถูกสอนให้กล้าแสดง  
 ความคิดเห็นตั้งแต่ยังเล็ก ๆ”	

ความมั่นคงทางอารมณ์:	 ความมั่นคงทางอารมณ์ควบคู่มากับความแข็งแกร่ง 
มีภาพเหมารวมมากมายบอกว่าผู้หญิงอารมณ์ไม่มั่นคง เพราะผู้หญิงถูกคาด
หวังให้ละเอียดอ่อน บางครั้งจึงถูกมองว่าคิดเล็กคิดน้อย เพราะผู้หญิงจะกลัว
ว่าเวลาที่ทำผิดพลาด คนอื่น ๆ จะคิดว่าตนเองบกพร่อง ดังนั้น ผู้หญิงอาจ
จะวิตกมากเกินควร ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้คนคิดว่าพวกเธอจุกจิก ไม่มีเหตุผล และ
เจ้าอารมณ์ 

นักเรียนคนหนึ่งในบรูไนกล่าวว่า “ผู้ชายร่างกายแข็งแรงและมีเหตุผล มีตรรกะดีกว่าและเป็นผู้นำ  
ที่ดีกว่า” 

 ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาพูดว่า “ผู้หญิงซับซ้อนและลงรายละเอียดมาก ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เวลาผู้หญิงทำ 
 อะไรก็จะละเอียด” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เด็กผู้หญิงเรียบร้อย ละเอียด  และเชื่อฟัง ส่วนเด็กผู้ชายนั้น 
 สมาธิสั้น” ในขณะที่อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ผู้หญิงตัดสินใจอะไร ๆ ก็ไม่ได้ ซึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าผู้หญิง 
 ไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไร พ่อแม่มักจะตัดสินใจแทนเด็กผู้หญิง เช่น เรื่องการย้ายโรงเรียน การเลิก 
 เรียน เด็กหญิงจะตัดสินใจเองไม่ได้ว่าจะเรียนต่อหรือเลิกเรียน”  

ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจากอินโดนีเซียกล่าวว่า “ในเรื่องสภาวะผู้นำ ผู้ชายเป็นผู้นำเพราะภาพเหมารวมว่า 
 ผู้หญิงนั้นไม่มีเหตุผล ผู้หญิงใช้ความรู้สึก และเป็นคนสุภาพ จึงไม่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดได ้ 
 พวกผู้หญิงคิดไม่เป็นระบบ”	
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อาชีพเฉพาะ: มีภาพเหมารวมทางเพศมากมายที่กล่าวถึงอาชีพที่แต่ละ
เพศควรทำ จากการวิจัยพบว่า ผู้หญิงนั้นถูกห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพ
หลายอย่าง เพราะคนทั่วไปเห็นว่าผู้หญิงอ่อนแอ ไม่กล้าตัดสินใจ และไร้
ทักษะบางอย่าง อีกทั้งพฤติกรรมบางอย่างสังคมก็มองว่าไม่เหมาะสมกับ
ผู้หญิง เช่น การปีนป่าย สิ่งเหล่านี้กีดกันไม่ให้ผู้หญิงทำอาชีพบางอาชีพ 

 ผู้ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาเล่าว่า “ผู้หญิงที่ขับรถตุ๊กตุ๊ก ถูกสังคมมองว่าเป็นเหมือนผู้ชาย และถ้าผู้ชายขาย 
 ผักตามตลาดเขาก็จะถูกมองว่าอ่อนแอ” ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าผู้หญิงขาดทักษะ โดยเล่าว่า  
 “ถ้าฉันเอาจักรยานไปซ่อมแล้วเห็นช่างเป็นผู้หญิง ฉันจะไปร้านอื่นทันที” รวมทั้งมีอาชีพบางอย่างที่ 
 สังคมไม่คาดหวังให้ผู้ชายทำเช่นกัน ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า “พาฉันไปร้านเสริมสวยแล้วเห็นช่างเป็นผู้ชาย 
 ฉันก็จะไม่ใช้บริการของเขา”  

 ผู้เชี่ยวชาญจากฟิลิปปินส์กล่าวว่า “อาชีพบางอาชีพนั้นครอบครองโดยผู้ชาย (วิทยาศาสตร์   
 วิศวกรรม) และบางอาชีพก็จะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ (พยาบาล การสื่อสาร)” 

 ผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามพบว่ามีภาพเหมารวมทางเพศในด้านอาชีพที่ปรากฏอยู่ในตำราเรียน  
 “ผู้หญิงจะถูกระบุว่าเป็นครูและพนักงานบริษัท ในขณะที่ผู้ชายจะมีหลากหลายอาชีพกว่า (วิศวกร  
 แพทย ์อาจารย์มหาวิทยาลัย ตำรวจ และบุคลากรด้านการทหาร)” 

 วงจรอุบาทว์: บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังในแต่ละเพศ 
 ภาพเหมารวมทางเพศ และความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 

ภาพเหมารวมทางเพศที่กล่าวมาทั้งหมดบอกให้เราตระหนักว่าสังคมนั้นชี้นำให้เรามีเจตคติทางเพศ
โดยผ่านภาพเหมารวม ภาพเหมารวมแม้ว่าอาจดูปกติและไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ถ้าพิจารณาให้ดีเราจะเห็นว่า
ภาพเหมารวมที่กล่าวมานั้นปิดกั้นความก้าวหน้าของผู้หญิง ดังที่ผู้เข้าร่วมการสนทนาชาวเมียนมาร์กล่าวไว้ว่า 
บรรทัดฐานทางเพศนั้นส่วนใหญ่จะมีอคติและกีดกัน ตลอดจนบั่นทอนแรงบันดาลใจและโอกาสของเด็กผู้หญิง
ในแวดวงต่าง ๆ เช่น การกีฬา ความเป็นผู้นำ และหน้าที่การงานในอนาคต เมื่อมีเพศเพียงเพศเดียวที่ได้รับ 
อนุญาตให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและได้รับความชื่นชมจากสังคม นั่นหมายความว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับความ     
ไม่เสมอภาคทางเพศ ถ้าเพศหนึ่งได้รับมอบหมายงานในขณะที่อีกเพศหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนั้น เรา 
ทุกคนก็ตกอยู่ในโลกที่ส่งเสริมความไม่เสมอภาคทางเพศ เหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกสังคมกีดกั้นนั้นแสดงให้เห็นว่า
ความไม่เสมอภาคทางเพศนั้นฝังรากลึกในสังคมของพวกเรา การมีบทบาทต่างกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา      
ทว่าความไม่เสมอภาคทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งสังคมสร้างและปลูกฝัง      
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ต่อ ๆ กันมา ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงถูกกดขี่และกีดกันมาโดยตลอด ทั้งใน 
แวดวงการศึกษา  ปรัชญา  วิทยาศาสตร์  และกฎหมาย  จนกระทั่งปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะลด 
ช่องว่างระหว่างเพศ แต่โลกทัศน์ที่เราได้รับการปลูกฝัง ทำให้เรากังขาและเชื่อว่าผู้หญิงเกิดมาต่ำต้อยกว่าชาย 

ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศจึงยังคงปรากฏอยู่ สิ่งที่จะต้องทำคือแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เพื่อ  
วงจรอุบาทว์ที่ดำรงอยู่จะได้ถูกรื้อถอนออกไป เราถูกสังคมหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เชื่อเสมอมาว่าหญิงและ
ชายไม่เท่าเทียมกัน ความเชื่อในเรื่องนี้ทำให้เราเลือกปฏิบัติทางเพศ ซึ่งการเลือกปฏิบัติก็ไปตอกย้ำอคติเหล่านี้ 
ดังนั้น ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลง เราจะต้องรื้อถอนความคิดดั้งเดิมที่เราได้รับการปลูกฝังมา ชนรุ่นหลัง
จะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องว่า สิ่งใดคือภาพเหมารวม สิ่งใดคือความจริง โดยสถาบันต่าง ๆ ของสังคม ซึ่ง
ในขณะที่บ้านเป็นที่ที่เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทักษะทางสังคม โรงเรียนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝัง
เจตคติ โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความคิดของเด็กเล็ก ๆ ให้เติบโตและงอกงาม รวมทั้งเป็นที่ที่เด็กเรียน
สรรพวิชาและยังเป็นสถานที่ที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ว่าเรื่องใดมีและไม่มีอคติทางเพศแอบแฝงอยู่  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 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคืบหน้าพอสมควรในการปิดช่องว่างระหว่างเพศในบางพื้นที่ โดยเห็น
ได้จากการเปลี่ยนแปลงหลายประการในด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการศึกษาและการ 
พัฒนาที่มุ่งสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับสตรี ประเทศส่วนใหญ่จัดให้มีโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงและดูแลความผาสุกและการพัฒนาของผู้หญิง เช่น สำนักงานและหน่วยงานภายใต้กระทรวง 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางประเทศได้จัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงโดย
เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของสตรีอย่างมีนัยยะสำคัญ และ
เพิ่มโอกาสให้เด็กหญิงและสตรีมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศยัง
ไม่สิ้นสุด ผลการวิจัยของเราเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงให้เห็นว่ายัง
มีสิ่งที่จำเป็นต้องทำอีกมากมาย 

 

 การเปลีย่นแปลงเป็นไปได:้ ความก้าวหน้าของอาเซียน 
 เกีย่วกับความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก  (ACWC)  ซึ่ งก่อตั้งขึ้นใน 
ปี พ.ศ. 2553 มีความก้าวหน้าอย่างมากในการริเริ่มนโยบาย การวางแผน และการดำเนินการในหลายพื้นที ่ 
นับตั้งแต่การก่อตั้ง ACWC มีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่ผู้ชาย ผู้หญิง และมนุษย์ทุกคนสามารถเจริญเติบโตได้ 
โดยยึดตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่กำหนดไว้โดย    
สหประชาชาติ ปฏิญญาปักกิ่งเพื่อการดำเนินการและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษยังใช้เป็นแนวทาง
สำหรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายเช่นกัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ยังได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ได้มาซึ่ง
ความเสมอภาคระหว่างเพศโดยผ่านการประกาศและข้อตกลงต่าง ๆ เช่น ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการส่งเสริม
สวัสดิการและการพัฒนาสตรีและเด็กอาเซียน และปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัด 
ความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน 
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บทที่ 2

สถานะความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคอาเซียน

๐๒.



 

 ตัวชี้วัดหลักทั่วไปที่ ACWC ใช้สำหรับการวัดความก้าวหน้าของสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม อันได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพของสตรี การเข้าถึงการศึกษาของสตรี การมีส่วนร่วมของแรงงาน
หญิง อัตราการจ้างงานของสตรี ค่าจ้างเฉลี่ยของสตรี ร้อยละของผู้ประกอบการสตร ีและเจ้าของธุรกิจ  ผู้หญิง
ในตำแหน่งผู้นำระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และตัวแทนสตรีในภาคการเมือง การรณรงค์เพื่อสิทธิสตร ีตัวชี้วัด
เหล่านี้ดีขึ้นอย่างมากในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ในด้านการศึกษา ประเทศในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จในบางด้าน ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนที่
เพิ่มขึ้นของนักเรียนหญิงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จ  จำนวนนักเรียนหญิงที่เข้าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดับประถมศึกษาไม่มีความแตกต่างทางเพศที่มีนัยยะสำคัญ (ดูภาพ 2.1) สำหรับการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาพบว่า อัตราการเข้าเรียนของผู้หญิงยังสูงกว่าผู้ชายในบางประเทศ (ดูภาพ 2.2) ข้อมูลสถิติที่สำคัญด้าน
การศึกษาจาก UNDP แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำนวนปีเฉลี่ยที่เข้ารับการศึกษา ซึ่งในประเทศ    
ส่วนใหญ่พบว่า จำนวนปีเฉลี่ยที่หญิงและชายเข้ารับการศึกษานั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน แม้ว่าตัวเลขสำหรับ  
ผู้ชายจะสูงขึ้นเล็กน้อยในหลายประเทศ ข้อยกเว้นคือประเทศฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนป ี
ของการศึกษาของผู้หญิงสูงกว่าแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม (ดูตาราง 2.1) 
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ภาพที่ 2.1: อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาจำแนกตามเพศ ปี 2017 

ที่มา: ASEAN Secretariat (2019)
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 ปัจจุบันนี ้  สิ ทธิมนุษยชนของผู้หญิงในอาเซียนได้รับการยอมรับอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังจะเห็นได้จาก
การพัฒนาภายในประเทศในด้านกฎหมาย นโยบาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ 
หลายประเทศตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองและพัฒนาสตรีโดยเฉพาะ เช่น สำนักงานเพื่อการ
พัฒนาสตรีในประเทศสิงคโปร ์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในประเทศไทย และคณะกรรมาธิการสตรี
แห่งฟิลิปปินส์ในประเทศฟิลิปปินส์ การวิจัยของเรายังพบว่าสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบางแห่งใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้อำนาจอิสระในการจัดตั้งสำนักงานหรือหน่วยงานพิเศษที่ออกกฎระเบียบและนโยบายที่
ปกป้องและให้อำนาจแก่นักศึกษาหญิงตามนโยบายของรัฐบาล 

ประเทศ จำนวนปีเฉลี่ยที่เข้ารับการศึกษาของผู้หญิง จำนวนปีเฉลี่ยที่เข้ารับการศึกษาของผู้ชาย

บรูไน 9.1 9.1

กัมพูชา 4.1 5.7

อินโดนีเซีย 7.6 8.4

สปป.ลาว 4.8 5.6

มาเลเซีย 10.0 10.3

เมียนมาร์ 5.0 4.9

ฟิลิปปินส์ 13.0 12.4

สิงคโปร์ 11.1 12

ประเทศไทย 7.5 8.0

เวียดนาม 7.9 8.5
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ภาพ$ 2.2: hตราการเXาเ-ยนของ(กเ-ยนในระiบjธยมkกษาmแนกตามเพศ ^ 2017 
$มา: ASEAN Secretariat (2019)

ตาราง 2.1: mนวน^เฉoย$ไLMบการkกษาของJหpงและJชาย  
$มา: UNDP (2018)
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 ช่องว่างระหว่างเพศยังมิได้หมดไป 

	

	 ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกบ่งชี้ว่า ในขณะที่บางประเทศในอาเซียนได้เลื่อนอันดับสูงขึ้น      
แต่บางประเทศอันดับก็ลดลง ประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในอันดับกลาง ยกเว้นบางประเทศในบาง
หมวดหมู่ อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศยังต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน รวมทั้งช่องว่างค่าจ้างในตลาดแรงงาน   
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง และการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในด้านการเมือง การค้นพบที่น่าสนใจ 
อย่างหนึ่งจากการศึกษานี้คือ “ผลจากบุคคลต้นแบบ (Role model effect)” (WEF, 2020 อ้างใน The 

ASEAN Post, 2020)  ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ น่าจะช่วยลดช่ องว่างดังกล่าวได้  เนื่องจากดูเหมือนว่ าผลจากบุคคล 
ต้นแบบจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสตรีในแวดวงการเมืองกับสตรีในตำแหน่งอาวุโสที่อยู่ในตลาดแรงงาน 

ตาราง 2.2: iชGaองqางระหqางเพศ: การrดhนiบในstภาคอาเuยน 
$มา: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum ใน The ASEAN Post, 2020) 
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 Global Gender Gap Index ซึ่งเปิดตัวโดย World Economic Forum ในปี 2549 ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความไม่เท่าเทียมทางเพศและติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป 
ดัชนีนี้จะวัดผลด้านการพัฒนาที่สำคัญสี่ด้าน ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ความสำเร็จทางการศึกษา สุขภาพและความอยู่รอด และการเสริมอำนาจทางการเมือง คำอธิบาย
โดยละเอียดของแต่ละคะแนนในแต่ละด้านสามารถนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบนโยบายและ
มาตรการที่จำเป็นสำหรับการลดช่องว่างระหว่างเพศ



          แม้ ว่ าประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีอคติทางเพศน้อยกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกเล็ กน้อยในแง่ของ    
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและความสำเร็จทางการศึกษา แต่ช่องว่างขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่ โดยทั่วไปแล้ว   
ผู้หญิงมักไม่มีโอกาสทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ที่ผู้ชายครอบครองอยู่ ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง
ยอมรับกันในระดับสากล เช่น UN Women, UNDP, 

WEF และ ASEAN Secretariat กล่าวถึงโอกาสที่ไม่
เท่าเทียมกันนี้ การวิจัยของเราก็พบผลลัพธ์ที่คล้ายคลึง
กัน ผู้หญิงยังไม่ได้รับความสำคัญและโอกาสมาก
เท่ากับผู้ชาย แม้ว่าอาจมีนโยบายและกลไกบางอย่างที่
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความครอบคลุมมากขึ้น แต่การ 
ดำเนินการก็ยังคงไม่ได้ผลหรือไม่แม้แต่จะเกิดขึ้นเลย 

 ความเหลือ่มลํา้ระหว่างเพศในทุกแวดวง 

	 ในขณะที่สังคมอาเซียนโดยรวมดูเหมือนจะมีความเข้าใจในบทบาทของผู้หญิงและมีความตระหนัก
ในความเสมอภาคระหว่างเพศในระดับที่สูงขึ้น แต่ทุกวันเด็กผู้หญิงและสตรีทุกหนทุกแห่งต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในเกือบทุกด้านของชีวิต  แม้ในการดำเนินชีวิต เช่น เดินทางไปโรงเรียนหรือนั่งรถประจำทาง สำหรับ
บางประเทศ จากการสำรวจของเรา เรื่องง่าย ๆ เช่น การเดินไปโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อ 
การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจะทำให้เด็กผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียนอย่างน่าเสียดาย การที่อาเซียนประสบความ
สำเร็จในแง่ของการจัดตั้งองค์ประกอบโครงสร้างและนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดความเสมอภาค 
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“เรามีนโยบายและกฎหมายมากมาย 
และได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน

สากลเป็นประจํา แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ” 

   ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, มาเลเซีย

• ในอัตราความก้าวหน้าในปัจจุบัน จะใช้เวลา 99.5 ปีในการปิดช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลก (WEF Gender    
   Gap Report, 2020) 

• สามในห้าของประชากรที่ยากจนที่สุดในโลกหนึ่งพันล้านคนเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (World Bank,     
   2018; UN Women, 2016) 

• แม้จะมีอัตราการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น แต่สตรีที่มีการศึกษาสูงจำนวนมากยังว่างงาน (UN Women,  

    2016) 

• กว่าร้อยละ 75 ของผู้หญิงทั่วโลกขาดงานที่ดี ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายที่มีความสามารถเท่ากัน ผู้หญิง 
   ทำงานดูแลซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างและมีจำนวนวันทำงานมากกว่าผู้ชาย (ILO, 2017) 

• อัตราการว่างงานสำหรับผู้หญิงสูงเมื่อเทียบกับผู้ชายในประเทศบรูไน มาเลเซีย เมียนมาร ์ฟิลิปปินส ์   
   สิงคโปร์ และไทย (UNDP, 2019)



ระหว่างเพศนั้นเป็นเรื่องน่ายกย่อง  แต่ในทางปฏิบัติ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนสังเกต 
นโยบายและโครงสร้างต่าง ๆ ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญกว่านั้น นโยบายบางส่วนย้อนแย้ง 
กับบรรทัดฐาน ค่านิยม และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ฝังรากลึกในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้ นโยบาย
เหล่านี้จึงเกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษอย่างสวยงามเท่านั้น แต่มิได้นำไปสู่การปฏิบัติและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ 
แท้จริงได้แต่อย่างใด 

ตาราง 2.3: ความเvาเwยมทางเพศในงานและในBงคมstภาคเอเxยตะOน
ออกเyยงใz  $มา: {ดลอกจาก McKinsey Global Institute, 2018 via the 
ASEAN Post 
  

 ดัชนีอื่นที่แสดงภาพรวมของความเสมอภาค
ระหว่างเพศในวงกว้าง คือ คะแนนความเท่าเทียมกันทาง
เพศที่จัดทำขึ้นโดย McKinsey Global Institute ที่มีความ
ครอบคลุมทุกแง่มุมของความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายในสังคมและในการทำงาน เช่น แง่มุมทางกฎหมาย 
การเงิน และดิจิทัล สำหรับประเทศในอาเซียนนั้นคะแนน
ดังกล่าวยังเป็นที่น่ากังวล แม้ว่าจะมีการประกาศและ   
ข้อตกลงหลายฉบับเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
ก็ตาม แม้ประเทศในอาเซียนได้ให้สัตยาบันไว้ แต่ความ  
เหลื่อมล้ำทางเพศก็ยังคงขยายตัวไปในทุกแวดวงการทำงาน 
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  คะแนนความเท่าเทียมกันทางเพศ 
(Gender Parity Score) วัดความ
ก้าวหน้าที่แต่ละประเทศได้บรรลุความ  
เท่าเทียมกันทางเพศที่สมบูรณ์แบบ โดย 
กำหนดไว้ที่คะแนน 1.00 คะแนนสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความเสมอภาค 
ระหว่างเพศในสังคม รวมถึงเจตคติและ
ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศในการทำงาน 
คะแนนคำนวณจากตัวชี้วัดตามผลลัพธ์ 15 

ตัว แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ ความ
เสมอภาคในการทำงาน บริการที่จำเป็น 
และตัวขับเคลื่อน โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การคุ้มครองทางกฎหมาย และเสียง
ทางการเมือง และ ความมั่นคงทาง
กายภาพและความเป็นอิสระ 



รวมทั้งสังคมในที่ทำงาน จะเห็นได้ว่า คะแนนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาเซียนจะอยู่ช่วงกลาง ๆ ยกเว้น      
ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ที่มีคะแนนสูง ส่วนบริการที่จำเป็นและการสนับสนุนและให้โอกาสทางเศรษฐกิจก็อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เฉพาะระดับการจ้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าความ   
เสมอภาคระหว่างเพศจะมีมากขึ้น เนื่องจากประการแรก ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตต่ำ
โดยได้รับค่าจ้างต่ำ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้หญิงยังคงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายในตำแหน่งเดียวกัน ประการที่สอง 
มากกว่าร้อยละ 70 ของงานด้านการดูแลเป็นงานที่ผู้หญิงไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ เกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของ ผู้ที่มีงานทำแต่ไม่มั่นคงนั้นจะเป็นงานของผู้หญิง 

 คะแนนการคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิเสียงทางการเมืองเป็นคะแนนที่น่าตกใจมากที่สุด เรื่องนี้
เป็นเรื่องเร่งด่วน แม้จะมีประชากรหญิงจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในภูมิภาค แต่การเป็น 
ตัวแทนหญิงในเวทีการเมืองนั้นต่ำมาก 
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ภาพ$ 2.3 Bด|วนmนวนJหpง$อ}ในMฐสภา {ดลอกจากรายงาน ASEAN and UN Women (2021). ASEAN Gender Outlook: 
Achieving the SDGs for all and Leaving No Women or No Girl Behind. ห�า 18

สัดส่วนจํานวนผู้หญิงที่อยู่ในรัฐสภา ปี 2020 (ร้อยละ)



 ผู้หญิงในแวดวงการทํางาน	

	 	

	 				

	  

 แม้ว่าสถิติแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของผู้หญิงใน
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยัง
มีปัญหาและความท้าทายมากมายที่ผู้หญิงต้องฝ่าฟัน
เพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่น ผู้หญิงส่วนใหญ่มีงานทำ
ในภาคการผลิตระดับต่ำซึ่งจ่ายค่าจ้างต่ำ และไม่ม ี
โอกาสในการทำงานและสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากนี้ 
การตัดสินใจด้านอาชีพของผู้หญิงยังได้รับอิทธิพล 
และแรงกดดันจากบรรทัดฐานและการปฏิบัติทางเพศ
สภาพที่ต้องการให้พวกเธอเป็นผู้ดูแลครอบครัว กล่าว
อีกนัยหนึ่ง ผู้หญิงมักจะเลือกอาชีพที่ไม่ขัดขวาง 
บทบาทหลักในการดูแลบ้าน ในขณะที่ผู้ชายมักจะ
เลือกอาชีพที่มีรายได้สูงและสถานะสูงเนื่องจาก   
ค่านิยมทางสังคมจากความต้องการทางเศรษฐกิจ  
ผู้หญิงในปัจจุบันจึงต้องแบกรับภาระเป็นสองเท่า 
เนื่องจากความจำเป็นในการหาเลี้ยงครอบครัวบังคับ
ให้ผู้หญิ งต้องทำงานนอกบ้านและต้องแบกรับ    
ภาระงานบ้านไปพร้อม ๆ กัน เช่น การเลี้ยงลูก  
งานบ้านและการดูแลอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
การทำงาน 
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“ผู้หญิงที่เป็นผู้นําระดับสูง ถูกคาดหวังให้ทําทุกอย่าง  
ทั้งให้เป็นคู่ครอง และเป็นทั้งแม่ เป็นทั้งลูกสาว” 

  ผู้ให้ข้อมูล, เมียนมาร์

ภาพ$ 2.4: จาก Xinhua/Zhou Ke from South China 
Morning Posts (Feb 22, 2021). “Young, impoverished 
mother from Chinese viral photo finally found after 11 
years, and how different her life is now”downloaded 
from https://www.scmp.com/lifestyle/family-
relationships/article/3122369/young-impoverished-
mother-chinese-viral-photo.
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• ร้อยละ 58 ของผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียนหาเงินได้น้อยกว่าคู่ครอง (ASEAN and UN Women, 

ASEAN Gender Outlook, 2021)  

• ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 36.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาค แต่ตัวเลขนี้
ไม่ได้ครอบคลุมของสวัสดิการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผู้หญิงมีส่วนสร้างด้วย (The ASEAN 

Post, 2018) 

• สัดส่วนการเป็นผู้แทนของผู้หญิงในรัฐสภาโดยเฉลี่ยในประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ร้อยละ 20 ซึ่งต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 23.8  (The ASEAN Post, 2018; ASEAN and UN Women, 2021 

ASEAN Gender Outlook)  

• 1 ใน 5 ของโฆษณาตำแหน่งงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุเพศ โดยร้อยละ 70 ต้องการเพศชาย 
มากกว่าเพศหญิง (International Labor Organization, 2018) 

• ร้อยละ 75 ของงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั่วโลก รวมถึงงานที่จำเป็น เช่น ดูแลเด็ก ทำอาหาร และ
ทำความสะอาด เป็นงานที่ผู้หญิงทำ (McKinsey Global Institute, 2015) 

• ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำงานที่ไม่มีความมั่นคง และเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมเพียงเล็ก
น้อย (UN Women, 2016) 

• แม้ว่าอัตรามีส่วนร่วมของแรงงานหญิงอาจเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ผู้หญิงยังคงได้รับค่าจ้าง
โดยเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 24.4 (WEF, 2020 ใน Global Gender Gap Report, 2020) 

• การขจัดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอาจส่งผลให้เศรษฐกิจอาเซียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 370 พันล้าน
ดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2025 (McKinsey Global Institute, 2018)
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ภาพ$ 2.5: Bด|วนของmนวนแรงงานmแนกตามเพศ ^ 2018 
$มา: ASEAN Secretariat, 2018



 การเข้าถึงเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ	์

	 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กหญิงและสตรีในระยะยาว ในทางกลับกัน ก็ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและโอกาส 
ในการจ้างงานในอนาคตและโอกาสอื่น ๆ ในชีวิต การวางแผนครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนามัยการ  
เจริญพันธุ์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม ในประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศ การศึกษาและการสนทนาเกี่ยวกับวัยแรกรุ่นและเรื่องเพศถือเป็นเรื่องต้องห้าม วัฒนธรรม 
กำหนดให้ผู้หญิงไม่พูดเรื่องเพศ 

  แม้ว่าการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและการ     
เจริญพันธุ์ควรเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่ก็มีสาเหตุ 
หลายประการที่ผู้หญิงในปัจจุบันยังคงไม่สามารถเข้าถึง
หรือไม่ได้รับการดูแลที่จำเป็น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
คือ การเข้าไม่ถึงความรู้ด้านเพศศึกษาและสุขศึกษา

อนามัยการเจริญพันธุ ์ จากการศึกษาของเรา พบว่า ยังไม่มีการบังคับใช้การจัดการศึกษาเรื่องเพศศึกษาแบบ
ครอบคลุมทุกด้านในโรงเรียนของรัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะสำหรับเด็กผู้หญิง เพศศึกษา 
มุ่งเน้นไปที่บรรทัดฐานดั้งเดิมหรือทางศาสนาที่เน้นการงดเว้น การอดกลั้น หรือการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ 
ความรู้เรื่องเพศ สุขภาพการเจริญพันธุ์ และแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีและความยินยอมทางเพศกลับไม่ได้รับการ 
ส่งเสริมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้มีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและอนามัยการเจริญพันธุ์
ในหมู่นักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างสังคมที่บิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย 
Patriarchy)   ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมยังมีบทบาทสำคัญ   เนื่องจากในครอบครัวส่วนใหญ่   อำนาจการ 
ตัดสินใจเรื่องการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวนั้นเป็นของสามีมากกว่าของภรรยา บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมยังมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของผู้หญิงในกิจกรรมทางเพศและรับบริการด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ ์
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“มีเซ็กส์เพียงครั้งเดียว  
ไม่ทําให้ท้องได้” 

ผู้ให้ข้อมูล, สิงคโปร์

“ในพ้ืนที่ชนบท มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเธอถูกล่วงละเมิด

ทางเพศมาหลายปีแล้ว เพราะเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

เนื่องจากขาดการสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม” 

ครู, มาเลเซีย



 
 แม้ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนอาจมีการปรับปรุงในด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง แต่ผลการวิจัย
ของเราพบว่า ยังคงมีช่องว่างในการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การศึกษาด้านการเจริญพันธุ์ และบริการด้าน 
สุขภาพ เพศศึกษาได้รับการสอนเฉพาะในแง่ของกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและชีววิทยา แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่
ช่วยให้เด็กหญิงและผู้หญิงมีข้อมูลในการตัดสินใจ ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากความรู้และการก่อให้
เกิดความเข้าใจเรื่องเพศที่มีต่อสุขภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอคติทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางเพศในเรื่องอื่น ๆ ได้	

 ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิงและผู้หญิง 

 ความรุนแรงจากเพศสภาพและการล่วงละเมิดทางเพศยังคงมีอยู่มากในปัจจุบัน UN Women 

รายงานว่าผู้หญิงกว่าร้อยละ 40 ประสบกับความรุนแรงทางเพศในแต่ละปี ภาพเหมารวมทางเพศและความ
คาดหวังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง ความคิดที่ฝังแน่นนี้ทำให้สังคมยอมรับและ
เห็นความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรีเป็นเรื่องปกติ ในประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างทางสังคมทำให้เกิด
ความไม่สมดุลเชิงอำนาจระหว่างชายและหญิง ผู้ชายถูกมองว่ามีอำนาจเหนือกว่า ในขณะที่ผู้หญิงถูกคาดหวัง
ให้ยอมแพ้และเชื่อฟัง ผลการวิจัยของเราเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากมายที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน        
การล่วงละเมิดทางเพศยังคงเกิดขึ้นทุกวันในสังคมและในโรงเรียน เช่น การล่วงละเมิดทางร่างกายและ    
ทางวาจาแบบเพื่อนต่อเพื่อน ครูที่ข่มขืนและล้อเลียนเรื่องเพศ ครูสัมผัสนักเรียนหญิงเพื่อตรวจสอบว่าม ี
ประจำเดือนจริงหรือไม ่ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวโดยสมาชิกในครอบครัว 
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• ความเสี่ยงของสตรีในประเทศกำลังพัฒนาที่เสียชีวิตจากสาเหตุจากการคลอดบุตรนั้นสูงกว่าในประเทศ  
ที่พัฒนาแล้วถึง 33 เท่า (WHO, 2018) 

• กว่าร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตในสตรีในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางเกิดจากการเข้าไม่ถึง 
บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (WHO, 2018) 

• ประมาณร้อยละ 60 ของการติดเชื้อไวรัสเอดส์รายใหม่เป็นเด็กหญิงวัยรุ่นและหญิงสาวอายุ 15-24 ปี 
ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (UN, 2016) 

• เด็กหญิงจำนวนมากเผชิญกับความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคโลหิตจาง เนื่องจากไม่ได้ 
บริการและข้อมูลด้านสุขภาพเพียงพอ (UNICEF, 2020) 

• การสอนเพศศึกษาแบบครอบคลุมที่เน้นย้ำถึงพลังอำนาจในการต่อรองได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพใน  
การลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจมากกว่าถึง 5 เท่า (Haberland, 2015)



  ที่เลวร้ายไปกว่านั้น การคุ้มครองทาง
กฎหมายยังมีจำกัด ดัชนีการคุ้มครองทาง
กฎหมายสำหรับผู้หญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่ำมาก (McKinsey Global Institute, 2018) 

ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีนโยบาย และขั้นตอนที่เป็น
รูปธรรมในการป้องกันหรือแก้ไขกรณีการคุกคาม
และการล่วงละเมิดทางเพศ แม้ว่าจะมีในบาง  
ประเทศหรือบางสถาบัน แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็น
เพียงเรื่องที่ไม่จริงจังเท่านั้น เนื่องจากบรรทัดฐาน

ทางสังคมและเจตคติเหมารวมทำให้ผู้หญิงต้องยอมจำนน พวกเขาจึงถูกปิดปากหรือรู้สึกละอายใจเมื่อต้อง 
พูดถึงเรื่องที่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนหญิงรายงานความอึดอัด
ของเธอเนื่องจากครูในชั้นเรียนเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับการข่มขืน ซึ่งปลุกเร้าเสียงหัวเราะของนักเรียนชาย  
คำร้องทุกข์ของเธอไม่ได้รับความสนใจ และต่อมาเธอก็ถูกข่มขู่ว่าจะโดนข่มขืนเพราะเธอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ออกมา ที่สำคัญที่สุดการศึกษาของเรายังพบว่า ผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อมักจะไม่แจ้งหรือรายงานกรณีความ  
รุนแรงทางเพศเนื่องจากอับอายและหวาดกลัว 

 เหตุการณ์เหล่านี้  คือความจริงอันโหดร้ายที่เด็กหญิงและผู้หญิงต้องเผชิญในแต่ละวัน  ในช่วงต่าง ๆ  
ของชีวิต  ความเสี่ยงและความรุนแรงเหล่านี้สามารถพบได้ในทุกพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน  บ้าน ชุมชน 
และทางออนไลน์ 
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“ฉันกําลังศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

ของเด็กผู้หญิง และขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ 

 ฉันประหลาดใจที่ไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ 
ต่อกรณีความรุนแรงทางเพศ  
จึงเป็นไปได้มากว่าเนื่องจาก 

ความกลัวและความละอายของเหยื่อ” 

  ผู้เชีย่วชาญ, มาเลเซีย

• ผู้หญิง 1 ใน 3 ทั่วโลกเคยประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศมาในช่วงชีวิต (WHO, 2018) 

• เด็กผู้หญิง 150 ล้านคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศในแต่ละปี (UNICEF, 2020) 

• เด็กหญิง 13 ล้านคนอายุระหว่าง 15-19 ปีเคยถูกบังคับมีเพศสัมพันธ์ แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะนิ่งเงียบ
เกี่ยวกับการทารุณกรรมอันเนื่องมาจากบรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ ่(UNICEF, 2020) 

• ร้อยละ 58 ของผู้หญิงในคดีฆาตกรรมถูกฆ่าโดยคู่รักที่ใกล้ชิด (UNODC, 2018) 

• ร้อยละ 38 ของเด็กสาววัยรุ่นทั่วโลกเชื่อว่าการทุบตีภรรยานั้นสมเหตุสมผล (UNICEF, 2020) 

• มีการสังหารเพื่อรักษาศักดิ์ศรีอย่างน้อย 5,000 ครั้งทุกปี (เครือข่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง
เพื่อรักษาศักดิ์ศรี/Honour Based Violence Network , 2016)



 ต่อต้านภาพเหมารวมทางเพศ: นโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

	 สถานะของความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคอาเซียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
แม้ว่าจะยังมีช่องว่างระหว่างเพศและผู้หญิงยังคงเสียเปรียบและถูกเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน 
สถานที่ทำงาน และในชุมชน พวกเขาเผชิญกับความท้าทายทุกประเภท ตั้งแต่ภาระในชีวิตบ้านที่ไม่สมดุล 
ไปจนถึงความรุนแรงทางเพศแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในโรงเรียน พวกเขาอาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีเนื่องจาก
การเลือกปฏิบัติทางเพศและเจตคติแบบเหมารวม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้ จากการวิจัย   
ของเรา พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นหัวข้อที่น่ากังวลในชีวิตและ
ประเทศของพวกเขา อย่างไรก็ตาม กว่าร้อยละ 70 ของคำตอบระบุว่า ไม่มีนโยบายที่เน้นและส่งเสริม     
ความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศหรือสถาบันของตน สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามุมมองทางเพศสภาพ 

ไม่ได้รับการบูรณาการอย่างเพียงพอในสังคมอาเซียน และที่แย่ไปกว่านั้นคือ แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะ  
ระบุว่าความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นปัญหาสำคัญ แต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหากับ 
นโยบายที่จำเป็นในการเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อว่านโยบายควรเน้นที่การสร้างความ
เท่าเทียมสำหรับทั้งสองเพศ ไม่เอียงไปทางเพศใดเพศหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่ควรกำหนดนโยบายที่มุ่งให้โอกาสแก่
เด็กหญิงและผู้หญิงมากขึ้น เพราะจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ชาย  

  แม้ว่านโยบายการบูรณาการเรื่อง      
เพศสภาพ อาจได้รับการยอมรับอย่างดีใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ดูเหมือนว่า 
นโยบายดังกล่าวจะอยู่ในกระดาษเท่านั้น 
และยังไม่ได้รับการรวมเข้าไว้ในหลักสูตร 
การศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่ าง เต็มที่    
ยังคงมีนโยบายที่ย้อนแย้งกันในเรื่องความ

เสมอภาคระหว่างเพศ เช่น มีการสนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกันแต่ก็มีการคุ้มครองกฎหมายจารีตประเพณี     
ที่จำกัดสิทธิสตรีหรือปัดผู้หญิงให้อยู่ชายขอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีเหนือกฎหมาย   
รัฐธรรมนูญในบางประเทศในอาเซียนมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติทางเพศ (UN Women, 

2016) หลักการและนโยบายและการปฏิบัติทางเพศที่ย้อนแย้งกันเหล่านี้มีอยู่พบเห็นในชั้นเรียน ซึ่งปลูกฝัง
อคติและภาพเหมารวมทางเพศแก่เด็ก 

 อย่างไรก็ตาม ลำพังเฉพาะการขจัดช่องว่างระหว่างเพศในระบบการศึกษาไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ดี
ในอนาคตของเด็กหญิงและผู้หญิง เนื่องจากยังมีการเลือกปฏิบัติทางเพศเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม     
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องมีนโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศที่สมบูรณ์
และครอบคลุมและมีการนำนโยบายไปปฏิบัติในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 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“การเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุด
เพราะเราพยายามเปลี่ยนเจตคติและการรับรู้ 
แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างในประเทศ” 

 ครู, ฟลิิปปนิส์
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๐๓



	

	 อนุสัญญาและข้อมติระหว่างประเทศ	

 ความมุ่งมั่นของประเทศต่อสิทธิการศึกษาของเด็กปรากฏให้เห็นในรูปแบบการให้สัตยาบันด้านสิทธิ
มนุษยชนที่แต่ละประเทศทั่วโลกทำร่วมกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นต่อสิทธิของเด็กใน 
การศึกษาโดยรับรองอนุสัญญาและข้อมติระหว่างประเทศ โดยระบุอย่างชัดเจนถึงพันธกรณีของประเทศต่าง ๆ 
ในการตระหนักถึงสิทธิในการศึกษาของเด็ก อนุสัญญาระหว่างประเทศสำคัญซึ่งยืนยันสิทธิของเด็กใน     
การศึกษา คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) ซึ่ ง ICESCR นั้นได้รับการรับรอง
จากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้นบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนที่รับรองโดยประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2012 ยังยืนยันสิทธิเด็กในการศึกษาผ่านมาตรา 31 

 

  

         $มา: The ASEAN Secretariat (2013) 
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ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน  
ข้อ 31 

(1)    ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา 

(2) การประถมศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย       
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องจัดให้และเข้าถึงได้ทั้งหมดผ่านวิถีทาง       
ที่เหมาะสม การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาจะต้องจัดให้มีขึ้นโดยทั่วไป การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันทุกคนบนพื้นฐานของคุณธรรม 

(3) การศึกษาจะต้องมุ่งไปที่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และสำนึกในศักดิ์ศรี 
ของเขาหรือเธอ การศึกษาจะต้องเสริมสร้างการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ การศึกษาจะต้องทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในสังคมของตน ส่งเสริมความเข้าใจ ความอดทน และมิตรภาพระหว่างทุกประเทศ กลุ่มเชื้อชาติ 
และศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมของอาเซียนเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

บทที่ 3

ภูมิทัศน์ด้านการศึกษาและระบบนิเวศของโรงเรียนในภูมิภาคอาเซียน 

๐๓.



 การลงทุนด้านการศึกษา 

 การใช้จ่ายภาครัฐในด้านการศึกษาเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา 
ภาพที่ 3.1 แสดงรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเทียบเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ ์ 

มวลรวมของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนใช้จ่ายร้อยละ 3.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
ประเทศไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยสำหรับภูมิภาคอาเซียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (ร้อยละ 4.2) และค่าเฉลี่ยทั่วโลก (ร้อยละ 4.5) นอกจากนี้ ส่วนแบ่งของ 
การใช้จ่ายภาครัฐในด้านการศึกษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะเห็นได้ว่าบรูไนอยู่
ในอันดับต้น ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐในด้านการศึกษาถึงร้อยละ 4.4 ของ   
ผลิตภัณฑ์มวลรวม รวมทั้งมาเลเซีย เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซียก็ทำได้ดีเช่นกัน โดยประเทศเหล่านี้มี 
อัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน แต่ประเทศอื่น ๆ ที่เหลือยังมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค 
(ร้อยละ 3.3) 
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ภาพ$ 3.1: งบประมาณรายÄายภาคMฐในLานการkกษาÅดเTนBด|วนเTนÇอยละของ GDP ของประเทศในกÉมอาเuยน  
(XอÑลaวง^ 2009 -2019)  

$มา: UNESCO Institute of Statistics (2021)

งบประมาณรายจ่ายภาครัฐในด้านการศึกษา 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	 นอกจากนี้ข้อมูลในภาพที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดสรร      
งบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมีสิงคโปร์ที่ลงทุน
ในระดับอุดมศึกษามากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ   

ภาพ$ 3.2: Bด|วนงบประมาณรายÄายภาคMฐในLานการkกษา mแนกตามระiบการkกษา  
(XอÑลระหqาง ^ 2009 -2019) 

$มา: UNESCO Institute of Statistics (2021) 
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งบประมาณรายจ่ายภาครัฐในด้านการศึกษา 
จําแนกตามระดับการศึกษา
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 ความสําเร็จทางการศึกษา 

 ดัชนีการศึกษาที่พัฒนาโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
ทางการศึกษา ดัชนีมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 และคำนวณโดยการรวมปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้ใหญ่กับปีที่คาดว่า
จะเข้าเรียนสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 25 ปี ภาพที่ 3.3 แสดงคะแนนดัชนีการศึกษาสำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน ดังแสดงในรูป คะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนคือ 0.63 ซึ่งใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกที ่ 0.64 

และคะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่ 0.65 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์
อยู่ในอันดับต้น ๆ ด้วยคะแนน 0.84 ส่วนเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ยังมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อาเซียน 
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ภาพ$ 3.3: iชGการkกษาของประเทศในstภาคอาเuยน 2019 
$มา: UNDP (2020) 
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 การศึกษาภาคบังคับและการเรียนฟร ี

	 การศึกษาภาคบังคับและการเรียนฟรีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับทุกคน       
การศึกษาภาคบังคับหมายถึงระยะเวลาของการศึกษาในระบบที่กฎหมายกำหนดให้เด็กทุกคนต้องเรียน    
ระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ดังแสดงในตาราง 3.1 ฟิลิปปินส์มีปีการศึกษาภาคบังคับสูงสุดที่ 12 ปี รองลงมาคือ
เวียดนาม 10 ปี และบรูไน อินโดนีเซีย สปป.ลาว และไทย ซึ่งกำหนดไว้ที่ 9 ปี อีกทั้งเมียนมาร์ก็มีปีการศึกษา   
ภาคบังคับต่ำสุดเพียง 5 ปี ส่วนในกัมพูชานั้นไม่มีการศึกษาภาคบังคับแต่รัฐบาลสนับสนุนให้เรียนฟรีเป็นเวลา 
9 ปี (Marist International Solidarity Foundation (FMSI), 2013) ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน
สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีเป็นเวลา 9 ถึง 12 ป ี เว้นแต่เมียนมาร์และเวียดนามที่ให้เรียนฟร ี 5 ปี และใน    
สิงคโปร์ก็ให้เรียนฟรีในระดับประถมศึกษาตลอดทั้ง 6 ปีสำหรับพลเมืองสิงคโปร์ แต่อาจมีค่าธรรมเนียม     
เบ็ดเตล็ดบางประการ (Singapore MOE, 2021) 

ตาราง 3.1: ระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับและการเรียนฟรี ปี 2020	

$มา: UNESCO Institute of Statistics (2021) and *Singapore MOE (2021)  

ประเทศ จำนวนปีของการศึกษาภาคบังคับ จำนวนปีที่เรียนฟรี

บรูไน 9 11

กัมพูชา n.a 9

อินโดนีเซีย 9 12

สปป.ลาว 9 9

มาเลเซีย 6 11

เมียนมาร์ 5 5

ฟิลิปปินส์ 12 12

สิงคโปร์ 6 6*

ประเทศไทย 9 12

เวียดนาม 10 5
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 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 

 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูบ่งบอกขนาดของชั้นเรียน  และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าชั้นเรียน
ขนาดเล็กจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เนื่องจากขนาดชั้นเรียนที่เล็กจะช่วยให้ครูสามารถให้ความสำคัญต่อ 
นักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3.4 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูโดยเฉลี่ยในภูมิภาคอาเซียนอยู่    
ที่ 21 ในระดับประถมศึกษาและเป็น 20 ในระดับมัธยมศึกษา และจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมอัตราส่วนนักเรียน
ต่อครูในภูมิภาคอาเซียนสูงกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก อย่างไรก็ตามในกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนด้วยกันก็มีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่แตกต่างกัน ประเทศบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์มีอัตราส่วน  
นักเรียนต่อครูที่ต่ำที่สุดทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่กัมพูชามีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูสูงสุด
ในระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียน 42 คนต่อครูหนึ่งคน นอกจากนี ้ กัมพูชาและเวียดนามมีอัตราส่วน
นักเรียนต่อครูสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาโดยมีจำนวนนักเรียน 29 คนต่อครูหนึ่งคน 

ภาพ$ 3.4: hตรา|วน(กเ-ยนÖอคÜในระiบประถมkกษาและjธยมkกษา  
(XอÑลระiบประถมkกษาaวง^ 2017 – 2018 และระiบjธยมkกษา^ 1998 – 2018) 

$มา: UNESCO Institute of Statistics (2021) 
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อัตราส่วนนักเรียนต่อครู
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 การเข้าโรงเรียน 
	

	 	 อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียน คืออัตราส่วนของจำนวนเด็กในวัยเรียนที่เข้าโรงเรียนต่อจำนวน   
ประชากรในกลุ่มอายุ ภาพที่ 3.5 แสดงอัตราการเข้าเรียนสุทธิสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน จะเห็นได้ว่า แม้อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับประถมศึกษาจะสูงกว่า    
ร้อยละ 90 ในทุกประเทศ แต่อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นยังต่ำมากในหลายประเทศ ได้แก ่ 
กัมพูชามีอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 37.1 รองลงมาคือเมียนมาร์ร้อยละ 
54  มาเลเซียร้อยละ 68.4 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 76 และอินโดนีเซียร้อยละ 78.7  

ภาพ$ 3.5: hตราเàกเXาเ-ยนในโรงเ-ยนระiบประถมkกษาและjธยมkกษา  
(XอÑลระiบประถมkกษาaวง^ 2015 – 2017 และระiบjธยมkกษารaวง^ 2010 – 2017)  

$มา: The ASEAN Secretariat (2019) 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อัตราเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน 
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 บทสรุปข้อมูลผลการศึกษาของทุกประเทศ:  
 อคติและภาพเหมารวมทางเพศในภูมิภาคอาเซียน 

 ผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “การขจัดอคติทางเพศและการใช้
ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 2” ที่ศึกษาบรรทัดฐาน
ทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศที่ปรากฏอยู่ในตำราและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนศึกษา
ว่านักเรียนหญิงมีความเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดในบริบทด้านการศึกษา ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละ
ประเทศนั้นประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบจะเป็นครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนี้ ข้อมูลจาก
ประเทศไทยยังได้มาจากการเยี่ยมชมโรงเรียนและการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ในโรงเรียนที่ไปเยี่ยมชม 
เนื่องจากการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าถึงปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศ
ในแต่ละบริบทวัฒนธรรม การสำรวจความคิดเห็นจึงไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องการสุ่มตัวอย่าง และคำถามส่วนใหญ่
จะเป็นคำถามปลายเปิด ส่วนผู้ที่สนใจเรื่องการสำรวจความคิดเห็นสามารถอ่านได้จากตัวอย่างของ
ประเทศไทยในภาคผนวก บทสรุปของข้อมูลในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมต่อไปนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้อ่านที่ประสงค์
จะทราบถึงสถานการณ์ทางเพศสภาพในโรงเรียนของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร  ประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
รู้สึกอย่างไร และต้องเผชิญประเด็นปัญหาทางเพศสภาพอะไรบ้าง บทสรุปมีดังนี้ 
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	 บรูไนดารุสซาลาม  

 ข้อมู ลจากบรู ไน เป็ นข้ อมู ลจากการสั มภาษณ  ์         

ผู้เชี่ยวชาญและจากการใช้แบบสอบถามนักเรียน ครู และ      
ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยพบว่า ในขณะที่ระบบการศึกษา
นั้นสนับสนุนให้ทั้งหญิงและชายมีความเสมอภาคระหว่างเพศ 
แต่ก็ยังมีประเด็นปัญหาด้านเพศสภาพบางอย่างยังคงต้องได้รับ
การแก้ ไข ซึ่ งก็คือภาพเหมารวมทางเพศที่ เห็นได้ชัด 
บรรทัดฐานทางเพศสภาพตามวัฒนธรรมดั้งเดิม และความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระบุว่าประเทศบรูไนสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศ รัฐบาลตระหนักด ี
ว่าประเพณีปฏิบัติทางศาสนานั้นอาจปิดกั้นความก้าวหน้าของผู้หญิง จึงมีนโยบายที่จะให้ความเท่าเทียมแก่ 
เด็กหญิงและชาย กรมการประสานหลักสูตรการศึกษาแห่งบรูไน (Department of Co-Curriculum 

Education Brunei หรือ DCCE) จัดกิจกรรมซึ่งเปิดกว้างสำหรับทุกคนโดยมิได้คำนึงถึงเพศสภาพ กิจกรรม
นอกหลักสูตรซึ่งมีควบคู่กับหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนมัธยมนั้นก็ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ กระทรวง 
ศึกษาธิการแห่งบูรไนอำนวยการดูแลหลักสูตรดังกล่าวโดยแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ส่วนคือ กายภาพ สติปัญญา 
จิตวิญญาณ และความเป็นหนึ่งเดียว มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลายในโรงเรียนให้นักเรียนเลือกเข้าร่วม นักเรียน
ทุกคนถูกกำหนดให้เลือกกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ กีฬา สังคม และความสามัคคีหรือศิลปวัฒนธรรม ในการ
จัดกิจกรรมเหล่านี้ DCCE ได้จัดให้มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ในชั้นเรียนที่สอน
เรื่องความเป็นผู้นำนั้นก็จะให้นักเรียนทั้งหญิงและชายเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับวิชาจริยธรรมนั้นจะเป็นการ
รวมหลาย ๆ หัวข้อเข้าด้วยกัน เช่น ความรู้หลักศาสนาอิสลามและสังคมศึกษา อีกทั้งในโรงเรียนนั้น  นักเรียน
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะบัญญัติเรื่องการวางตัวและวินัยไว้ด้วย การแนะแนวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมนั้นมักจะจัดขึ้นที่โรงเรียน โดยความร่วมมือของครูจากหลากหลายสาขาวิชา 

 แม้ว่าจะมีการบูรณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าไปในบทเรียน ภาพเหมารวมทางเพศและ
อคติทางเพศก็ยังมีให้เห็นอยู่ มีภาพเหมารวมที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อทั้งเพศชายและหญิง ตัวอย่างเช่น 
เด็กผู้หญิงจะถูกมองว่าขยัน เป็นระเบียบ เชื่อฟัง และลายมือสวย เด็กชายถูกคาดหวังให้กระตือรือร้นและเป็น
ผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และควรมีร่างกายแข็งแรง  อย่างไรก็ดีเด็กหญิงถูกคาดหวังให้สุภาพกว่าเด็กชาย 
จะต้องเป็นกุลสตรีและอบอุ่น เชื่อฟังและให้ความร่วมมือ เด็กหญิงต้องไม่เริ่มเข้าไปพูดคุยกับเด็กผู้ชายก่อน 
เด็กผู้หญิงที่ไปสุงสิงกับผู้ชายจะถูกเหยียดหยาม เด็กหญิงที่พูดมากและแสดงออกจะถูกมองว่าไม่ดีเท่าเด็กหญิง
ที่พูดเสียงค่อย เด็กหญิงถูกคาดหวังให้ไว้ตัวและรักในศักดิ์ศรี ในขณะที่เด็กชายแสดงความก้าวร้าวได้ ศาสนา
อิสลามกำหนดให้เด็กชายมีหน้าที่เฉพาะบางอย่าง เช่น เด็กชายต้องนำสวดมนต์และเด็กหญิงต้องนั่งข้างหลัง

244



เด็กชาย แต่การปฏิบัติทางศาสนาก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการกีดกันแต่อย่างใด ประชาชนดูเหมือนจะยอมรับใน
สิ่งนี้และไม่เห็นว่าเป็นประเด็นทางเพศสภาพ 

 แม้ผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นพ้องต้องกันว่าการรังแกที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสภาพและการคุกคามทาง
เพศจะไม่มีมากมายอะไร แต่หลายคนก็ยอมรับว่ายังมีการคุกคามทางเพศในลักษณะต่าง ๆ เช่น การผิวปาก 
ล้อเลียน การวิจารณ์รูปร่างผู้หญิง การคุกคามทางเพศโดยผ่านโลกออนไลน์ (เช่น การส่งรูปภาพทางสื่อ    
โซเชียล)  เด็กผู้ชายสะกดรอยตามเด็กผู้หญิง และการทำโทษ ผลการสำรวจยังพบว่าการคุกคามทางเพศมีอยู่
ในทุกระดับ จากการสำรวจมีเหตุการณ์ที่ครูผู้ชายคุกคามเด็กนักเรียนหญิง ครูผู้หญิงคุกคามเด็กนักเรียนชาย 
และการคุกคามของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิง ในขั้นตอนการจัดการกับกรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญเล่าว่า   
สามารถจัดการได้โดยร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยคนในครอบครัวหรือ    
ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูอาจแจ้งความต่อตำรวจโดยตรง  ตำรวจเมื่อได้รับแจ้งก็จะทำการสืบสวนและทำตาม
ขั้นตอนตามกฎหมาย ไปจนถึงการส่งฟ้องศาล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปประเทศก็ยังคงมีปัญหาด้านเพศสภาพ 

อยู่จึงจำเป็นต้องมีโครงการที่โรงเรียนต้องริเริ่มขึ้นมาเพื่อจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพเหมารวม   
ทางเพศ วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศสภาพและความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
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 กัมพูชา 

 ข้อมูลจากกัมพูชาได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
การสนทนากลุ่ม โดยพบว่า อคติทางเพศ ภาพเหมารวมทางเพศ  
และความรุนแรงทางเพศยังคงมีอยู่ในโรงเรียน อีกทั้งยังพบว่า 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ 
อาจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความไม่เสมอภาค 
ระหว่างเพศที่มีในโรงเรียน  

วิถีปฏิบัติทางเพศสภาพและความคาดหวังต่อบทบาททางเพศนั้นยังมีอยู่ในทุกแวดวงของประเทศ 
กัมพูชาทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน หญิงและชายถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามภาพเหมารวมทางเพศ 
โดยสังคมคาดหวังว่าผู้หญิงต้องไม่ฟุ่มเฟือย มีความเป็นหญิง สะอาดไร้มลทิน และเป็นสาวบริสุทธิ์ ในขณะที่
ชายจะต้องกล้าหาญ เข้มแข็งและควบคุมอารมณ์ได้ ส่วนในครอบครัวนั้น เด็กผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจที่จำกัด  
การตัดสินใจส่วนใหญ่ในชีวิตของเด็กผู้หญิง เช่น เรื่องการเรียนว่าจะเรียนหรือไม่ หรือเรียนอะไรนั้นจะเป็น
เรื่องของพ่อแม่   ส่วนในด้านชีวิตสาธารณะ พบว่า ผู้หญิงมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชาย จำนวนผู้หญิงที่อยู่ในแวดวง
การเมือง และในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ (STEM) ก็มีเพียงส่วนน้อย 
อีกทั้งงานบ้านส่วนใหญ่ถือว่าเป็นงานของผู้หญิง กล่าวคือผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านจะมีภาระเป็นสองเท่า คือ 
ทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน  

 ภาพเหมารวมทางเพศนั้นมีมากมายในโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่เป็นเชิงลบต่อผู้หญิง ส่วนภาพเหมารวมที่
เกี่ยวกับเพศชายนั้นก็จะเป็นในทำนองว่าผู้ชายเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ พวกเขาตัดสินใจได้ดีกว่าและมีความ  
ก้าวร้าวและรุนแรง ลักษณะของภาพเหมารวมเกี่ยวกับผู้หญิงปรากฏทั่วไป ได้แก่ ความอ่อนโยน มีความใส่ใจ
ในรายละเอียด ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่มีทักษะการเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังมีภาพเหมารวมที่เกี่ยวกับความ 
สามารถทางวิชาการของแต่ละเพศด้วย เช่น ผู้ชายจะเก่งวิทยาศาสตร์และผู้หญิงเก่งสังคมศาสตร ์นอกจากนั้น 
ผู้คนยังคิดว่ากีฬาเป็นเรื่องของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงนั้นควรมุ่งเรื่องศิลปะ ผลของภาพเหมารวมและความคิด
เหล่านี้ทำให้ผู้ชายนั้นมีโอกาสมากกว่าในด้านการกีฬาและในด้านกิจกรรมออกกำลังกาย ส่วนกิจกรรมของ  
ผู้หญิงนั้นจะเป็นการร่ายรำและศิลปะ นอกจากนี้ในตำราเรียนก็ปรากฏการกีดกันทางเพศเช่นกัน เช่น ในตำรา 
วิชาประวัติศาสตร์ก็จะมีแต่เรื่องราวของชายเป็นหลัก ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการตอกย้ำความคิด
ว่าทั้งชายหญิงควรทำและไม่ควรทำสิ่งใด 

ในโรงเรียน เด็กผู้หญิงถูกกีดกันเรื่องการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และ
โอกาสในการเป็นผู้นำ โรงเรียนหลายแห่งในชนบทยังคงไม่มีห้องน้ำที่ดีเพียงพอสำหรับนักเรียนหญิง กีฬา เช่น 
ฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายที่ได้เล่น แต่เด็กผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสและการ  
สนับสนุนให้เข้าร่วมกีฬาเหล่านี ้ ครูฝึกด้านกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย อีกทั้งเด็กหญิงอีกหลาย ๆ คนไม่มี
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โอกาสไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายเพราะพ่อแม่จะไม่อนุญาต นอกเสียจากว่าจะมีญาติพี่น้องติดตามไปได้ ผู้ร่วม 
สนทนาในกลุ่มยังเล่าอีกว่า ในการเลือกกรรมการนักเรียน ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ชาย เพราะผู้ลง    
แข่งขันชายจะถูกมองว่ากล้าตัดสินใจและมีภาวะผู้นำมากกว่าผู้หญิง ซึ่งบ่งชี้ว่านักเรียนถูกหล่อหลอม     
กล่อมเกลาให้เชื่อและยอมรับภาพเหมารวมทางเพศเหล่านี้ 

ในการสนทนากลุ่ม ประเด็นเด่นที่ปรากฏชัดเจน คือ ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มกล่าวว่า การคุกคามทางเพศทั้งทางกายและวาจาตลอดจนการกลั่นแกล้งข่มขู่ทางเพศนั้นเกิดขึ้น
ทั้งในและนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนเด็กผู้หญิงเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งล้อเลียนตามถนนหนทาง การถูก 
สะกดรอยตาม และการคุกคามทางเพศออนไลน์ ส่วนในโรงเรียนเด็กหญิงจะถูกรังแกคุกคามจากทั้งเด็กผู้ชาย
และครู เด็กหญิงจะถูกครูและเพื่อนผู้ชายล้อเลียนเรื่องสีผิวคล้ำ นอกจากนั้นเด็กผู้หญิงจะถูกเพื่อนชายและครู
แตะเนื้อต้องตัว ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มบ่งบอกว่า การคุกคามทางเพศที่ครูเป็นผู้กระทำมักจะถูกปิดเงียบ 
และไม่มีการรายงานหรือแจ้งเหตุเพราะเด็กจะกลัว อีกทั้งในโรงเรียนเองก็ยังมีสถานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ห้องน้ำ 
เด็กผู้หญิงจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเกิดมีการฟ้องร้องเรื่องความรุนแรง   
ทางเพศนั้นโดยเฉพาะในชนบท ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะนิ่งเฉยไม่ทำอะไร กระนั้นก็ตาม 
ในบางพื้นที่ที่มีองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำเรื่องเด็กอยู่ องค์กรก็จะร้องเรียนเรื่องเหล่านี้ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการริเริ่มสำคัญ ๆ ที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนโดย
การทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย  ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศกัมพูชาจะมีแบบกลยุทธ์ทางการ
ศึกษา (Education Strategic Plan (ESP2019 - 2023)) ที่ระบุว่าโรงเรียนต้องเน้นเรื่องความเสมอภาค  
ระหว่างเพศ แต่โรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณและทรัพยากรที่จะดำเนินกิจกรรมได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะจัดให้มี 
การอบรมเรื่องเพศสภาพให้แก่ครูแล้ว ครูก็ยังไม่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผนวกเข้ากับการสอนได้  ผู้เข้าร่วม
สนทนาได้ให้ข้อมูลว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องเพศสภาพ       

ในโรงเรียน โดยร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ    
การร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและสามารถจัดการปัญหาสำคัญ ๆ เช่น อคติ การกีดกัน และความรุนแรงทางเพศ
ได้ 
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 อินโดนีเซีย 

 ข้อมูลด้านเพศสภาพในแวดวงการศึกษาในประเทศ
อินโดนีเซียนั้นได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการ 
สนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้ระบุว่าแม้รัฐจะพยายามส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศโดยการออกกฎหมาย แต่ผู้คนใน
ประเทศก็ยังยึดถือแนวทางปฏิบัติตามอุดมคติทางเพศสภาพ
แบบดั้งเดิมซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นทั่วไปในสถานศึกษา 

 อุดมคติทางด้านเพศสภาพนั้นส่วนมากมาจากความคิดทางศาสนาและประเพณีดั้งเดิม ผู้เข้าร่วม 
สนทนากลุ่มหลายคนกล่าวว่า ศาสนาอิสลามที่คนส่วนใหญ่นับถือนั้น มีส่วนส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นรองและผู้ชาย
เป็นผู้นำทั้งในครอบครัวและในสังคม ผู้หญิงมุสลิมถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามอุดมคติ คือต้องรู้จักความ     
พอเหมาะพอควร บริสุทธิ์ผุดผ่อง และยอมรับการนำของผู้ชาย ผลการศึกษาพบว่า การสืบเชื้อสายทางบิดา
และการที่บิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy) นั้นไม่เพียงแต่ได้รับการส่งเสริมจากหลักศาสนาอิสลามแล้ว
ยังรวมถึงประเพณีดั้งเดิมอื่นๆ ด้วย ในเกาะฟลอเรสซึ่งคนส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนั้น  ผู้คน 
ก็ยังชื่นชอบลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะเชื่อว่าลูกชายเป็นผู้สืบสกุล ส่วนในเกาะบาหลีซึ่งผู้คนนับถือศาสนา
ฮินดู ลูกชายจะได้รับที่ดินเป็นมรดกจากพ่อแม่และได้รับโอกาสด้านการศึกษาก่อนลูกสาว เนื่องจากผู้คนคิดว่า
ผู้หญิงนั้นท้ายที่สุดก็ต้องเป็นแม่บ้านอยู่ดี เรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในสังคมที่บิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย 
Patriarchy) อีกหลาย ๆ แห่ง ผู้หญิงชาวอินโดนีเซียถูกกำหนดให้อยู่ในบ้าน ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว ในขณะที่
ผู้ชายจะเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ผู้ร่วมการสนทนาบางคนกล่าวว่าแม้ปัจจุบันผู้หญิงจะมีบทบาทนอกบ้าน 
มากขึ้น แต่ความคิดแบบดั้งเดิมที่ว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านได้กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้หญิงต้องแบกรับภาระ
หนักเป็นสองเท่า เพราะผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานนอกบ้านก็ยังคงถูกคาดหวังให้ทำงานบ้าน เช่น ทำอาหาร 
ทำความสะอาด และเลี้ยงดูบุตร 

ภาพเหมารวมทางเพศและวิธีปฏิบัติทางเพศแบบดั้งเดิมนั้นยังปรากฏอยู่ในโรงเรียน ในเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศในห้องเรียน โดยทั่วไปเด็กหญิงถูกคาดหวังให้นั่งอย่างสุภาพ เรียบร้อย ไม่ปีนป่ายต้นไม้ 
ตลอดจนแต่งตัวสะอาด เรียบง่าย และผู้หญิงก็ถูกเหมารวมให้ประพฤติตัวให้เหมาะสม ในขณะที่ผู้ชายถูก 
เหมารวมว่าเป็นเพศที่เอะอะ ขี้เกียจ ไม่สุภาพ และไม่ใส่ใจเรื่องเรียน การปฏิบัติที่มาจากความคิดแบบ     
เหมารวมนั้นปรากฏให้เห็นทั่วไป เช่น บาสเกตบอลเป็นกีฬาสำหรับผู้ชาย และบัลเล่ต์เป็นเรื่องของผู้หญิง 
รวมทั้งตำราเรียนและสื่อการสอนก็จะมีภาพเหมารวมทางเพศที่ปรากฏให้เห็น เช่น หนังสือจะมีภาพหรือ  
เรื่องราวว่าหน้าที่ของผู้หญิงคือ การทำงานบ้าน  

ในขณะที่มีความพยายามที่จะลดช่องว่างของอคติทางเพศในห้องเรียนและในโรงเรียน ในทางปฏิบัติ
ปรากฏว่านักเรียนหญิงก็ยังคงเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ ในชั้นเรียน ในกิจกรรมนอกหลักสูตร และ
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การมีโอกาสในการเป็นผู้นำ ผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า พวกครูมีแนวโน้มที่จะมีอคติทางเพศซึ่ง   
ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคร ู เช่น ครูมักจะให้ความสนใจที่จะตอบคำถามของเด็กชายและตั้งใจตอบปัญหา
ของเด็กชายมากกว่าคำถามของเด็กหญิง อีกทั้ง ในขณะที่ทั้งสองเพศมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม  
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่รวมทั้งการเล่นกีฬา แต่เด็กผู้หญิงจะมีความสำคัญในทีมและมีส่วนร่วมในทีมน้อยกว่า
เด็กผู้ชาย ส่วนเรื่องโอกาสในการเป็นผู้นำสำหรับเด็กผู้หญิงนั้น ครูกล่าวว่าทั้งสองเพศมีโอกาสเท่าเทียมกัน  
แต่ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่เข้าร่วมการสนทนาระบุว่า ในสังคมอินโดนีเซียมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ฝังรากลึก
และแม้ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้นำยังคงต้องเป็นเด็กชาย   

สำหรับเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์นั้น มีการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนบ้างใน     
ระดับหนึ่ง  แต่ประเด็นที่เน้นมักจะเป็นการสอนเรื่องกายวิภาคอันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา  และการให ้ 
ความรู้เฉพาะเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสอนเพศศึกษาควรให้ครอบคลุม
หัวข้ออื่น ๆ ที่สำคัญด้วย และการสอนจะต้องมีวิธีการที่สร้างสรรค์มากกว่าเดิมเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคทาง    
วัฒนธรรมที่ขวางกั้นการอภิปรายอย่างเสรีในหัวข้อเพศศึกษา 

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มระบุว่าการคุกคามและความรุนแรงทางเพศนั้นมีมากในโรงเรียน ผู้ร่วม 
สนทนาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เด็กหญิงถูกคุกคามทางเพศขณะขี่จักรยานกลับบ้าน เด็กผู้ชายแอบมองกางเกง    
ชั้นในของเด็กหญิงโดยใช้กระจกเงาส่อง และเด็กหญิงถูกครูผู้ชายจับต้องร่างกาย และถึงแม้ว่ากระบวนการ
ฟ้องร้องและรายงานเหตุเรื่องการคุกคามทางเพศจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา แต่
วัฒนธรรมดั้งเดิมก็ยังทรงอิทธิพล 

249



 สปป.ลาว 

 ข้อมูลจากสปป.ลาวได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และการสนทนากลุ่ม ผลจากการศึกษาระบุว่า ครูมีความ 
พยายามหยิบยกประเด็นอคติทางเพศและส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในชั้นเรียน แต่ความพยายามเหล่านี้ก็มี    
ข้อจำกัด ได้แก่ การขาดหลักสูตรเรื่องความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และการขาดการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความละเอียดอ่อน
ต่อประเด็นเพศสภาพ ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่านโยบายของโรงเรียนในการป้องกันและจัดการเรื่องความรุนแรง
ทางเพศนั้นถูกจำกัดอยู่เพียงกลไกการแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ขาดไปคือมาตรการป้องกันมิให้เกิดเรื่องราว
ความรุนแรงทางเพศและการช่วยเหลือผู้รับเคราะห์  

แม้ว่ามีภาพเหมารวมทางเพศ แต่เด็กหญิงและเด็กชายก็ได้มีโอกาสในการเป็นผู้นำและเข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เข้าร่วมการสนทนากล่าวว่า ภาพเหมารวมทางเพศที่พบในโรงเรียน
มักจะเป็นเรื่องความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น เด็กหญิงชอบศิลปะในขณะที่เด็กชายเก่งเรื่องกีฬา 
เด็กหญิงขยันเรียนมากกว่าเด็กชาย เด็กผู้ชายโดดเด่นและมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ซึ่งแม้จะมีภาพ     

เหมารวมดังที่กล่าวมา ทั้งสองเพศมีพื้นที่เท่าเทียมกันในด้านการตัดสินใจและด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร  
ความสำเร็จนี้มาจากความพยายามของครูที่จะจัดการกับอคติทางเพศในชั้นเรียนและในโรงเรียน  

การศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อเพศสภาพในสปป.ลาวนั้น เป็นความพยายามของแต่ละบุคคล และ  
มักจะไม่เสมอต้นเสมอปลาย และยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตร นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา   
หลายคนกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสื่อการสอนที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ได้ เมื่อถามว่าครูได้สนับสนุน
เรื่องการเสริมพลังให้ผู้หญิงและไม่สนับสนุนพฤติกรรมอคติทางเพศอย่างไร ครูกล่าวว่าได้พูดคุยกับนักเรียน
เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศแม้ว่าจะขาดสื่อการสอนในเรื่องนี้  กระนั้นก็ตาม หลักสูตรในสปป.ลาว 
ไม่ได้บรรจุเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ  และครูส่วนมากก็ไม่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้
ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าครูจะมีความตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ครูก็ยังขาดความรู้
และทักษะในการสอน ยิ่งไปกว่านั้นความพยายามของครูซึ่งเป็นเรื่องของครูแต่ละคนจึงอาจมีความไม่
สม่ำเสมอ จึงทำให้ไม่อาจปลูกฝังค่านิยมความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและสร้างวัฒนธรรม  
ที่ให้คุณค่าต่อความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดการบูรณาการเรื่อง 
ดังกล่าวเข้าในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งการบูรณาการนี้สำคัญมาก จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ 
แก้ไขปัญหาจากความพยายามของปัจเจกบุคคลมาเป็นการแก้ไขปัญหาการเชิงระบบ  

 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรงเรียนในสปป.ลาวมีกลไกเพียงพอ
ในการรายงานเหตุการณ์คุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศ โรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางสำหรับนักเรียน
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ในการแจ้งเหตุและการร้องเรียน  โรงเรียนจะมีกฎระเบียบของโรงเรียนและจรรยาบรรณของครูซึ่งจะระบุว่า
ครูควรมีพฤติกรรมอย่างไร โดยเมื่อเกิดเหตุการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น พ่อแม่และผู้ปกครอง
จะได้รับแจ้งเหตุทันที และครอบครัวผู้รับเคราะห์จะเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้โดยสะดวก ซึ่งอาจ 
ทำได้โดยผ่านผู้แทนด้านเพศสภาพในองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น องค์กรที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติและ
คณะกรรมการสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี (Lao National Committee for Advancement of 

Women หรือ LNCAW) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ดูแลให้ความคุ้มครองสตรีและเด็ก 

 แม้กระบวนการแจ้งเหตุและร้องเรียนเรื่องการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศจะค่อนข้างง่าย  
แต่มีประเด็นใหญ่ ๆ สองประเด็นในด้านการป้องกันความรุนแรงทางเพศและความพยายามในการบริหาร  
จัดการต่อเรื่องนี้ที่ควรคำนึงถึง เรื่องแรกคือ การขาดความพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง    
ทางเพศ ดังตัวอย่างในบางพื้นที่ของโรงเรียน เช่น ที่จอดจักรยาน ห้องสุขา และบริเวณหลังอาคารเรียนนั้น 
ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับเด็กหญิง ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเสนอว่าเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้โดยจัดให้มีหน่วย 
รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนบริเวณที่เสี่ยงเหล่านี้และการบอกให้นักเรียนตระหนักถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยง      
และเรื่องที่สองที่มีความสำคัญ คือ ผู้รอดพ้นจากการคุกคามทางเพศมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบำบัด      
ด้านจิตใจ ดังนั้นการสนับสนุนด้านจิตใจจึงจำเป็นต่อการฟื้นฟูตัวจากประสบการณ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้น   
ตามคำกล่าวของครู นักเรียนที่รอดจากการคุกคามทางเพศนั้น ไม่ได้รับการแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิต แต่จะได้รับคำแนะนำจากครู ซึ่งอาจไม่มีทักษะเพียงพอในการให้คำแนะนำทางด้านจิตวิทยาได ้ 
เหมือนผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายการป้องกันความรุนแรงทางเพศซึ่งให ้
ความสำคัญต่อทั้งการแจ้งเหต ุ การป้องกัน และการฟื้นฟูผู้รับเคราะห์ 
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 มาเลเซีย 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศมาเลเซียคือ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสำรวจ ผลจากการศึกษา
ยืนยันว่า ภาพเหมารวมและแนวปฏิบัติทางเพศแบบดั้งเดิม
ยังคงแพร่หลายไปทั่วประเทศและมีอยู่ในโรงเรียนเช่นกัน 
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวกอยู่บ้าง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่าโครงการและนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในด้านการศึกษา เช่น หลักสูตรเพศศึกษาและ
โครงการป้องกันความรุนแรง ยังคงได้รับอิทธิพลจากเจตคติและแนวปฏิบัติทางเพศสภาพแบบดั้งเดิมอยู่ 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเจตคติแบบเหมารวมทางเพศยังคงมีอยู่ในสังคมมาเลเซีย และ     
ภาพเหมารวมเหล่านี้เป็นไปในทางลบและแฝงไปด้วยอคติต่อผู้หญิง จากการศึกษาเราได้เห็นภาพเหมารวม 
ทางเพศในทำนองเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในประเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค (เช่น ธรรมชาติของผู้ชายคือการเป็น
ผู้นำ ส่วนของผู้หญิงคือเป็นผู้เลี้ยงดูลูก) แม้ว่าจะมีเจตคติแบบเหมารวมทางเพศบางประการเกี่ยวกับผู้ชายที่
เป็นเชิงลบ เช่น ผู้ชายทุกคนเห็นแก่ตัว หรือผู้ชายที่ไม่ก้าวร้าวต้องเป็นเกย์ แต่ภาพเหมารวมเกี่ยวกับผู้หญิงนั้น 
แพร่หลายกว่ามากและเกือบทั้งหมดมีนัยยะในแง่ลบ ในด้านอาชีพการงาน ผู้หญิงถูกมองว่าด้อยกว่าผู้ชายและ
ไม่มีความสามารถที่จะดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจได้ 

 ในโรงเรียน เด็กชายและเด็กหญิงยังคงได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน เด็กหญิงมักถูกมองว่ามี     
อารมณ์อ่อนไหวและไม่เด็ดขาด แม้ว่าผู้หญิงจะมีความสามารถเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงจะไม่ได้รับการ 
ยอมรับให้เป็นผู้นำ บรรทัดฐานที่คาดหวังพฤติกรรมของเด็กชายและเด็กหญิงก็มีความแตกต่างกัน แม้ว่า   
หลักสูตรของโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ 
ช่องว่างก็ยังปรากฏอยู่ทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในการสอน ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
เพศสภาพกล่าวว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับชาติที่สอนเด็กเล็กเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งได้รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพและกำลังได้รับการปรับปรุงและแก้ไขตามแนวทางของ
ยูเนสโก อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น แนวคิดที่แท้จริงของความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การให้ความเคารพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสมดุลของอำนาจยังไม่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง 
รูปภาพในตำราเรียนก็ยังคงมีภาพที่บ่งบอกถึงภาพเหมารวมทางเพศปรากฏอยู่ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนใหญ่กล่าวว่าหนังสือเรียนไม่มีภาษาที่มีอคติทางเพศ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพก็ยังคงเชื่อว่าในหนังสือ
เรียนและในหลักสูตรโดยรวมยังแฝงไปด้วยภาพเหมารวมและเจตคติทางเพศแบบเดิมอยู่ เช่น บทเรียนทาง
ศาสนาบางเรื่องสรรเสริญผู้ชายและกล่าวโทษผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
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 แม้ว่าประเทศมาเลเซียจะมีหลักสูตรเพศศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีซึ่งได้รับการปรับปรุง
เป็นระยะ โดยเรียกว่า อนามัยทางสังคมและการเจริญพันธุ์ แต่หลักสูตรดังกล่าวก็ค่อนข้างมีลักษณะเชิง    
อนุรักษ์นิยมเมื่อเทียบกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่สำคัญกว่านั้น ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่ดำเนินการสอน 
เรื่องดังกล่าวและการสอนนั้นก็อาจไม่ได้ผลนัก เรื่องเพศศึกษานั้นเป็นหัวข้อที่ยากจะบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
โรงเรียน เนื่องจากความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาบางอย่าง ในทางปฏิบัติสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์จึงได้รับการสอนในแง่ของกายวิภาคพื้นฐาน ไม่ใช่ในแง่เพศสัมพันธ์ โรงเรียนและหลักสูตรบางแห่ง
สอนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการสัมผัสทางร่างกายอันไม่พึงประสงค์  และที่มีการเน้นคือการละเว้น
การมีเพศสัมพันธ์ โรงเรียนและหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่สอนให้นักเรียนหญิงทราบถึงวิธีการป้องกันการ      
ตั้งครรภ์และการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ได้ถูกมองว่าเป็น      
ส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสาธารณสุข ส่วนในบางโรงเรียนหากมีนักเรียนตั้งครรภ์ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม 
โรงเรียนจะรายงานไปยังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีโรงเรียนบางแห่งที่ให้คำปรึกษาและ    
ช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสวัสดิการสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่มีนโยบายหรือ   
ขั้นตอนที่เป็นทางการในการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ นอกจากการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและพักการเรียน
หรือไล่นักเรียนออก  สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมีหลายกรณีที่แม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน ในขณะที่พ่อยังคงได้เรียนต่อ 

 ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติในโรงเรียน แต่แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะส่งเสริมบรรทัดฐานทางเพศที่เป็นอันตรายและกล่าวโทษเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เด็กหญิงและผู้หญิงมักถูกเรียกขาน ถูกล้อเลียน ล่วงละเมิด และคุกคามทางเพศ 
ทั้งทางวาจา อารมณ์ และทางร่างกาย ความคิดเห็นจำนวนมากระบุว่า เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่มี
การรายงาน เนื่องจากเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำนั้นหวาดกลัวเกินกว่าจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากเหยื่อจะถูก
ปิดปากแล้ว การทำให้เหยื่ออับอายก็เป็นเรื่องปกติ  

 ดังนั้น นโยบายและแผนงานที่ให้ความสำคัญเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
เพศศึกษาหรือการป้องกันความรุนแรงทางเพศ ควรได้รับการออกแบบในลักษณะที่ปราศจากอคติทางเพศจาก
ผู้ที่พัฒนานโยบาย/แผนงานดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งสามารถทำได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายและแผนงาน     
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานในระดับสากล 

253



 เมียนมาร์ 

 ข้อมูลของประเทศเมียนมาร์ได้จากการเก็บรวบรวมด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาพเหมารวมทางเพศ
และการเลือกปฏิบัติมีอยู่โดยตลอดในสังคมและได้ถูกผลิตซ้ำและ
ตอกย้ำในระบบโรงเรียน แม้ว่าภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ของ
สังคมจะร่วมมือกันส่งเสริมหลักสูตรที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลง         
ขั้นพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเป็นผู้นำและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการริเริ่มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

 เจตคติทางเพศและความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาททางเพศฝังลึกอยู่ในสังคม ผู้เข้าร่วมการศึกษา
กล่าวว่าการปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรรมที่แพร่หลายสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของผู้หญิงที่เป็นรองและ 
ด้อยค่ากว่าผู้ชาย ในระหว่างพิธีทางศาสนาผู้ชายจะนั่งข้างหน้าและผู้หญิงนั่งในแถวหลัง คำสอนทางศาสนาใน
โรงเรียนบางแห่งกล่าวว่าผู้ชายเกิดมาพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติของผู้ชายหรือ “โบน” และการที่เกิดมาเป็น
เพศหญิงโดยธรรมชาติจะมีสถานะต่ำกว่าชาย มีแม้กระทั่งคำกล่าวดั้งเดิมเช่น "สามีคือพระเจ้า ลูกชายคือนาย” 

และ “ลูกสาวในครอบครัวเป็นทาสที่ดีที่สุด" ซึ่งทำให้ผู้ชายเหนือกว่า ความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงจึงมี
รากฐานมาจากค่านิยมและความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ภาพเหมารวมทางเพศและการเลือกปฏิบัติที่
สืบต่อกันมาในครอบครัวและสังคมในวงกว้าง ภาพเหมารวมทางเพศที่พบโดยทั่วไปในสังคมเมียนมาร์สะท้อน 
ให้เห็นถึงความคิดที่ว่าพื้นที่ของผู้หญิงคือในบ้าน และพื้นที่ของผู้ชายคือที่สาธารณะ ผู้หญิงถูกคาดหวังให้เป็น 
ผู้ดูแลครอบครัว ในขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว แนวคิดดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการ
กีดกันผู้หญิงในชีวิตส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังจำกัดโอกาสของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย นอกจากนี้ ในขณะที่
ผู้หญิงเริ่มมีพื้นที่ในที่สาธารณะ แต่ความคาดหวังแบบเดิมว่าผู้หญิงต้องดูแลบ้านก็ยังคงอยู่ และส่งผลให้สตรีม ี
ภาระงานที่บ้านและที่ทำงานเป็นสองเท่า 

 ในโรงเรียน นักเรียนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามบทบาทชายหญิงแบบดั้งเดิม นักเรียนหญิง 
ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตนตามอุดมคติ คือ เป็นผู้ยอมจำนนและสงบเสงี่ยม ในขณะที่นักเรียนชายถูกคาดหวังให้
เป็นไปตามอุดมคติของผู้ชาย คือ แข็งแกร่งและก้าวร้าว ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวนหนึ่งกล่าวว่าครูมีอคต ิ 
ทางเพศซึ่งถูกกำหนดโดยแบบแผนและบรรทัดฐานทางเพศในวัฒนธรรมของสังคม อีกทั้งครูเองก็ไม่ได้
ตระหนักถึงอคติทางเพศของตนเองที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติต่อนักเรียน และเจตคติของพวกเขาก็สร้างความ 
ไม่เสมอภาคระหว่างเพศในห้องเรียนและโรงเรียน นักเรียนมักได้รับมอบหมายงานทั้งในชั้นเรียนและ        
ในกิจกรรมพิเศษโดยคำนึงถึงการแบ่งงานกันทำตามเพศแบบดั้งเดิม เช่น ในช่วงเทศกาลหรือโครงการของ  
โรงเรียน เด็กผู้หญิงจะได้รับมอบหมายให้ทำอาหาร ตกแต่ง และทำความสะอาด ในขณะที่นักเรียนชายจะ 
ทำหน้าที่ขนสัมภาระและจัดสถานที ่
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 นโยบายหลายอย่างของโรงเรียนยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนหญิง นักเรียนหญิงมักจะถูก 
ปิดกั้นโอกาสในด้านกีฬา การเป็นผู้นำ และแม้กระทั่งอาชีพในอนาคต ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งไม่มี   
ทรัพยากรเพียงพอสำหรับกิจกรรมกีฬา แต่โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชายมักจะได้รับความสำคัญเหนือกว่า
นักเรียนหญิงเมื่อเป็นเรื่องการใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการเล่นกีฬา ดังที่ปรากฏว่านักเรียน
ชายจะใช้พื้นที่ในโรงเรียนมากกว่านักเรียนหญิง หรือในกระบวนการคัดเลือกผู้นำนักเรียน ครูมักจะมีอำนาจ    
เบ็ดเสร็จ และการตัดสินใจของครูมักจะได้รับอิทธิพลจากมุมมองที่มีอคติทางเพศว่าเด็กชายมีความเป็นผู้นำ
โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่านักเรียนหญิงจะมุ่งสู่อาชีพตามที่สังคมคาดหวังตามบทบาททางเพศ
แบบดั้งเดิม นักเรียนหญิงได้รับการสอนสั่งให้จดจ่อกับการเรียนและทำคะแนนให้ดี ในขณะที่นักเรียนชายไม่ได้
ถูกกวดขันมากเท่านักเรียนหญิง ซึ่งเปิดโอกาสนักเรียนชายแสวงหาความสนใจในเรื่องอื่น ๆ ได้ ผู้เข้าร่วม 
การศึกษาหลายคนกล่าวว่าแม้ว่าเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะทำผลงานทางวิชาการได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย แต่ภาพ
เหมารวมทางเพศและอคติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เหมาะสมกับเพศนั้น จะเปิดทางให้เด็กผู้ชายเรียน   
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กผู้หญิง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิงยังต้องฟันฝ่านโยบายการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศที่ฝังลึกในระบบที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ได้ศึกษาสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพราะเกณฑ์คะแนนสอบเพื่อเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยของผู้หญิงนั้นจะสูงกว่าของผู้ชายในสาขาแพทย ์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ 

 ผลการศึกษาชี้ว่าโรงเรียนในเมียนมาร์แทบจะไม่มีนโยบายป้องกันความรุนแรงทางเพศเลย     
การสอนและการสร้างความตระหนักเรื่องเพศศึกษาไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน โดยทั่วไปโรงเรียน
ไม่มีกลไกและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจ้งเหตุความรุนแรงทางเพศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียน
และครูจะโทรหาผู้ปกครองและพยายามแก้ไขอย่างเงียบ ๆ ตามเงื่อนไขของตนเอง บางโรงเรียนอาจแสวงหา 
แนวทางแก้ไขร่วมกับองค์กรคุ้มครองเด็ก ผู้เข้าร่วมการศึกษาบางคนเน้นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรายงานเนื่องจากวัฒนธรรมการกล่าวโทษเหยื่อ ยิ่งไปกว่านั้นการยึดถือภาพเหมารวมและ
บรรทัดฐานทางเพศอย่างเข้มงวดทำให้ครูไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ได้อย่างเป็นธรรม 

 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความพยายามอย่างมากจากภาครัฐและภาคอื่น ๆ ในการส่งเสริมการศึกษา
ที่ละเอียดอ่อนต่อประเด็นทางเพศสภาพ กระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาร์ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษา
แบบเรียนรวม ด้วยความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การยูเนสโกได้ริเริ่ม โครงการชื่อ “Strengthening Pre-service Teacher Education 

in Myanmar (STEM)” ซึ่งมุ่งเน้นความเสมอภาคระหว่างเพศในนโยบายการศึกษาของครู หลักสูตรการ   
ฝึกอบรมครู และเนื้อหาและวิธีการการสอน นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมได้ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อเพิ่ม
ความรู้และความตระหนักเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 
ฝึกอบรม และกิจกรรมการแข่งขัน แม้ว่าความพยายามเหล่านี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่ความยั่งยืนนั้น  
จะต้องอาศัยผู้นำและความรู้สึกที่เป็นเจ้าของที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบโรงเรียน ที่รวมถึง
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งครูและผู้ปกครอง 
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 ฟลิิปปินส์ 

 สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ การอภิปรายจากการ
สนทนากลุ่มและผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพได้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศสภาพในระบบการศึกษา 
แม้ว่าประเทศจะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงในดัชนีช่องว่าง 
ระหว่างเพศทั่วโลก แต่ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า    
ภาพเหมารวมทางเพศยังคงแพร่หลายอยู่ บทบาทลำดับชั้น 
ทางเพศยังคงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิถีชีวิต และอคติทางเพศยังคงมีอยู่มากในระบบโรงเรียน 

 บทบาททางเพศที่สังคมกำหนดนั้นพบโดยทั่วไปและในโรงเรียน เช่น ผู้ชายหรือพ่อทำงาน     
นอกบ้านและผู้หญิงหรือแม่ที่ดูแลบ้านและดูแลลูก ผู้เข้าร่วมการสนทนาระบุว่า สังคมยังคงให้ความสำคัญกับ
เพศสภาพ เนื่องจากผู้ชายมีบทบาทในการผลิต (Productive role) และหญิงมีบทบาทด้านการเจริญพันธุ ์
(Reproductive role) แม้ว่าจะมีนโยบายและโครงการพัฒนาจำนวนมากที่มุ่งช่วยเหลือและยกระดับ
สถานภาพของผู้หญิง แต่ผู้ชายยังคงไม่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้านการเจริญพันธุ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือในด้านการดูแลเด็กและหน้าที่ในบ้าน บรรทัดฐานเดิม ๆ ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก ตัวอย่างเช่น อาชีพใน 
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะถูกครอบงำโดยผู้ชาย ในขณะที่อาชีพการพยาบาลและการสื่อสาร
จะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ ่

 แม้ว่าบรรทัดฐานเรื่องเพศสภาพดั้งเดิมในสังคมจะถูกนำมาใช้ในโรงเรียนในระดับหนึ่ง แต่ผู้เข้าร่วม
การศึกษาไม่ถือว่าบรรทัดฐานเหล่านี้เป็นเรื่องร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้พวกเขาปฏิบัติต่อนักเรียนหญิงอย่าง    
ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ครูโดยทั่วไปต้องได้รับการฝึกฝนและการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของความเสมอภาค
ระหว่างเพศทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาปัจจุบันที่เราเน้นเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  มีการจัดประชุม การฝึกอบรม การสัมมนามากมายในประเด็นเรื่องเพศสภาพ เช่น 
ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ และความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศ หัวข้อเหล่านี้พบเห็นทั่วไป 
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวงการครูและการศึกษาแต่ยังรวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของตำราเรียน 
เรื่องเพศสภาพยังคงเป็นไปตามภาพเหมารวมแบบเดิม ภาพในตำราที่ยังมีเห็น เช่น ภาพพ่อในชุดธุรกิจเป็น 
หัวหน้าครอบครัวและแม่ที่สวมผ้ากันเปื้อนอยู่ที่บ้าน ภาพเหล่านี้ยังคงแพร่หลายในหนังสือเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะปรับปรุงตำราและงานเขียนอยู่บ้าง เนื่องจากกระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับนักเขียนตำรา แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ชัดเจน 
ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นดีขึ้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องบูรณาการเรื่อง  
เพศสภาพเข้ากับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มีอิสระในการผลิตและปรับปรุงตำราและหลักสูตรของ
ตนเองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา จะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์มีแนวคิดและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับเพศศึกษา       
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ที่ค่อนข้างเสรีมากกว่าประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ โรงเรียนหลายแห่งยังไม่ได้มีการปรับเนื้อหา
การสอนเพศศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ ครูยังคงต้องการ
การฝึกอบรมด้านการสอนเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และครูหลายคนก็อึดอัดต่อการสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่อง
เพศ ผู้เข้าร่วมการสนทนาบางคนระบุว่า เพศศึกษายังถือเป็นเป็นหัวข้อต้องห้าม อีกทั้งวิธีการสอนที่ใช้อยู่ก็  
ไม่เป็นประโยชน์ เนื่องจากเน้นเฉพาะมิติทางชีววิทยาและการสอนให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ดังนั้น 
ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของสังคมยังคงกำหนดแนวพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็ก ๆ ถูก
สอนให้อายที่จะถามคำถามหรือพูดคุยในเรื่องเพศ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจำนวนมากจึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศและการตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหา   
ทางเพศอื่น ๆ แม้ว่าแนวโน้มในประเทศจะชี้ให้เห็นถึงสังคมที่เปิดกว้างและเสรีมากขึ้น และมีเด็กหญิงจำนวน 
มากขึ้นที่โตเป็นสาวและร่างกายพร้อมมีประสบการณ์ทางเพศ แต่เด็กสาวจำนวนมากก็ยังคงถูกจำกัดโดย  
วัฒนธรรมที่ไม่ให้พูดถึงเรื่องเพศอย่างเปิดเผย  

 แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีวัฒนธรรมที่บิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy) ในบ้าน แต่ประเทศได ้
จัดตั้งกลไกพิเศษขึ้นเพื่อปรับปรุงปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสตรีแห่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นหน่วยงานใหญ่ที่กำกับแผนงานพัฒนาด้านเพศสภาพ มหาวิทยาลัย 
หลายแห่งก็จัดตั้งหน่วยหรือแผนกที่นักศึกษาสามารถมาแสดงความคิดเห็นหรือความคับข้องใจในเรื่องที ่  
เกี่ยวกับเพศสภาพได้ ความพยายามเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง อย่างไรก็ตาม 
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังคงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเกือบทุกด้าน เช่น การนำเสนอ 
ตัวแทนผู้หญิงและผู้ชายให้เท่าเทียมกันในตำราเรียน การบูรณาการมุมมองทางเพศสภาพเข้าไปในเนื้อหาของ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา และบทบาทและบรรทัดฐานทางเพศในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ฟิลิปปินส์มีโอกาสที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในการลดช่องว่างระหว่างเพศ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพยายามมากที่จะปรับปรุงความเสมอภาคระหว่างเพศและมีทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในเรื่องนี ้
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 สิงคโปร์ 

 สำหรับประเทศสิงคโปร์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
การสำรวจได้ให้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นเรื่องเพศสภาพในระบบ
การศึกษา แม้ว่าสิงคโปร์มักจะถูกมองว่าเป็นผู้บุกเบิกในการ 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคอาเซียน แต่ก็ยังคง
มีปัญหาเรื่องเพศสภาพในหลายภาคส่วนรวมถึงภาคการศึกษา 
อีกทั้งโครงสร้างบิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy)     

ภาพเหมารวมทางเพศ และบรรทัดฐานทางเพศยังคงแพร่หลายในโรงเรียนและสังคม 

 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศปี 2019 (GII) ที่พัฒนาโดยสหประชาชาติ จัดอันดับให้สิงคโปร์อยู่
ในอันดับที ่12 จาก 162 ประเทศ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเกี่ยวกับปัญหาเพศสภาพ 

ซึ่งประเด็นเรื่องเพศสภาพที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุดในสิงคโปร์คือนโยบายการรับใช้ชาติ ที่กำหนดให้พลเมือง
ชายทุกคนต้องรับราชการทหารเป็นเวลา 22-24 เดือนเมื่ออายุครบ 18 ปี หลายคนโต้แย้งว่านโยบายที่ให้เพียง
เพศชายได้รับโอกาสนี้ เป็นนโยบายที่มอบการป้องกันประเทศให้แก่เพศชายเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสิ่งนี้ตอกย้ำ 
ภาพเหมารวมทางเพศ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่านโยบายนี้ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ชายที่ต้องถูกลงโทษหาก
หลีกเลี่ยงการเป็นทหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างแนวคิดเกี่ยวกับรับใช้
ชาติที่เป็นกลางทางเพศ โดยขยายให้ครอบคลุมหน้าที่อื่น ๆ ที่ให้ทุกเพศเข้าร่วมได้ ไม่ใช่เฉพาะการรบเท่านั้น  
นโยบายการรับใช้ชาติที่เป็นกลางทางเพศควรให้โอกาสทั้งหญิงและชายโดยพิจารณาจากความสามารถและ 
ความสนใจมากกว่าการแบ่งบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม อาจช่วยทำให้สิงคโปร์บรรลุความเสมอภาค       
ระหว่างเพศในการรับใช้ชาติได้ 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อคติทางเพศและภาพเหมารวมไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในห้องเรียน
และในโรงเรียน เด็กผู้ชายมักถูกเหมารวมว่ามีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นำและความเข้มแข็ง ในขณะที่
นักเรียนหญิงถูกเหมารวมในเรื่องความสุภาพอ่อนน้อมและการเชื่อฟัง อาชีพในอุดมคติสำหรับเด็กผู้หญิงเป็น
อาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านอารมณ์ในระดับที่สูง เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ส่วนอาชีพ
ในอุดมคติสำหรับเด็กชายถือเป็นอาชีพที่มีตำแหน่งสูงตามความเชื่อแบบดั้งเดิม เช่น แพทย์ วิศวกร และ       
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมในศิลปะ งานฝีมือ และดนตร ี ในขณะที ่
เด็กผู้ชายได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา สำหรับหนังสือเรียนและสื่อการศึกษาอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเพศสภาพได้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่สิ่งพิมพ์เก่าบางฉบับอาจแสดงให้เห็นภาพเหมารวมทางเพศ เช่น 
การเป็นตัวแทนของชายและหญิงในบทบาทลำดับชั้นตามแบบวิถีแบบดั้งเดิม แต่สิ่งพิมพ์ใหม ่ๆ มักจะสะท้อน 
ถึงแนวความคิดใหม่ที่หักล้างความคิดดั้งเดิมเหล่านั้น 
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 เจตคติแบบเหมารวมทางเพศ ค่านิยมแบบบิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy) และความ 
คาดหวังทางเพศยังคงฝังแน่นอยู่ในแวดวงต่าง ๆ ของสังคมสิงคโปร์ ดังนั้น ค่านิยมของครอบครัวและความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมของครูและผู้บริหารโรงเรียน อาจทำให้ความเชื่อเรื่องเพศสภาพแบบดั้งเดิมยังคงสืบต่อใน
โรงเรียน   ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพกล่าวว่า ในขณะที่ครูได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติต่อทุกเพศอย่างเสมอกัน
ในโรงเรียน บางคนอาจรู้สึกย้อนแย้งเพราะความเชื่อทางสังคม วัฒนธรรม หรือศาสนาที่ว่าผู้ชายมีสถานภาพ
เหนือกว่า ครูที่มีมุมมองทางเพศแบบดั้งเดิมอาจส่งเสริมความไม่เท่าเทียมทางเพศในห้องเรียนโดยไม่รู้ตัว 
และถ่ายทอดข้อความที่มีอคติทางเพศ ซึ่งอาจกำหนดเจตคติ พฤติกรรม ความสนใจ และในท้ายที่สุด       
การเลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ความเชื่อเรื่องเพศสภาพแบบดั้งเดิมยังสืบเนื่องมาจากโครงสร้างบุคลากร 
ของโรงเรียนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ครูสอนคณิตศาสตร์มักจะเป็นผู้ชาย และครูสอนศิลปะมักจะเป็นผู้หญิง 

 โรงเรียนขนาดใหญ่มักมีนโยบายป้องกันการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศแบบเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งบทบัญญัติเชิงรุกเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนบทบัญญัติหลังเกิดเหตุ รวมถึงกลไกการแจ้ง
เหตุและการเกื้อหนุนเหยื่อที่รอดพ้นจากความรุนแรงทางเพศ โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายและจรรยาบรรณ
ของครูที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการล่วงละเมิดนักเรียน นโยบาย
การป้องกันความรุนแรงทางเพศโดยทั่วไปมีแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองในกรณีที่มีการล่วงละเมิด 
นอกจากนี้ ยังมีสายด่วนช่วยให้คำปรึกษาสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผู้เคราะห์ร้ายโดยจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับ 
นักเรียนสามารถแจ้งเหตุความรุนแรงทางเพศผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านโรงเรียนหรือนักสังคมสงเคราะห์
ในชุมชน หรือแจ้งตำรวจโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดนโยบายป้องกันความรุนแรงที่
ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวและมักจะไม่มีนโยบายที่เขียนไว้ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพเน้นย้ำบทบาทสำคัญของผู้นำของโรงเรียนในการล้มล้างเจตคติทางเพศ
สภาพแบบเก่าและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียน ผู้บริหารรวมทั้งคณะกรรมการโรงเรียน 
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และปรัชญาเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ และสามารถกำหนดให้
เป็นนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติ แม้ว่าคณะกรรมการโรงเรียนอาจเป็นผู้นำที่อยู่เบื้องหลัง แต่ครูใหญ่ควร
แสดงตนและเป็นศูนย์กลางประสานกับผู้ปกครองและครูในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้ยังมี 
ความจำเป็นต้องฝึกอบรมหรืออบรม/ปฐมนิเทศครูใหม่เพื่อส่งเสริมการสอนที่มีละเอียดอ่อนเรื่องความ     
เสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้ง โรงเรียนควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ระหว่างครูกับ  
ผู้บริหารของโรงเรียนอีกด้วย 
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 ประเทศไทย 

 ด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาสถานะปัจจุบันของความ
เสมอภาคระหว่างเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน       
ซึ่งคณะวิจัยของเราได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน โดยหวังว่า
จะได้สังเกต สัมภาษณ ์ และรวบรวมข้อมูลว่าสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนไทยส่งเสริม (หรือละเลย) ประเด็นเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศอย่างไร เราได้เยี่ยมชมโรงเรียนของรัฐ
และเอกชนทั้งหมดเจ็ดแห่งทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อคณะวิจัยได้สังเกตสภาพแวดล้อมของ 
โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู และมีส่วนร่วมในการสนทนากับ 
นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนทุกแห่งล้วนตระหนักดีถึงปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศ 
รวมทั้งตัวนักเรียนหญิงเองก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นเรื่องเพศสภาพที่ยังน่าวิตก โดยมีหลายประเด็น
ที่ฝังแน่นในระบบนิเวศของโรงเรียนจนกลายเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมของทั้งนักเรียนและครู 

 การวิจัยของเราพบว่า มีความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้นและบทบาทและ
ความคาดหวังต่อผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น ในการอภิปรายในชั้นเรียน เด็กผู้หญิงก็มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เด็กผู้หญิงได้รับเลือกหรือได้รับโอกาสเป็นผู้นำมากขึ้นเช่นกัน จากการ 
สัมภาษณ์นักเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนหญิงมีความมั่นใจและพูดตรงไปตรงมาเหมือนกับ
นักเรียนชาย จากมุมมองของครูและนักเรียน ผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนที่เป็นหญิงมีนโยบายที่ครอบคลุมซึ่ง
คำนึงถึงทุกฝ่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังมีความมั่นใจ แน่วแน่ ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้สมัครชายที่
มักจะเน้นด้านนโยบายเพียงด้านเดียว ที่สำคัญที่สุด พบว่าเด็กผู้หญิงตระหนักดีถึงปัญหาความไม่เสมอภาค 
ระหว่างเพศและพยายามพิสูจน์ว่าตนเองก็มีความสามารถพอ ๆ กับเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี 

 ในขณะที่บรรยากาศในโรงเรียนโดยทั่วไปดูเหมือนจะยอมรับบทบาทและความเป็นผู้นำของเด็ก  
ผู้หญิงมากขึ้น แต่อคติทางเพศยังคงมีอยู่มากมาย ครูและบุคลากรในโรงเรียนมักเชื่อในลักษณะทางเพศสภาพ
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม บนกระดานนิทรรศการรอบโรงเรียนส่วนใหญ่จะแสดงภาพผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องความสำเร็จทางวิชาการและวิชาชีพ ส่วนผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ชอบ 
นินทาหรือการกลั่นแกล้ง ในหนังสือเรียนก็จะพบว่าเด็กหญิงและเด็กชายมักจะแสดงบทบาทตามลำดับชั้น 
แม้ว่าภาพเหมารวมทางเพศเหล่านี้บางอย่างอาจดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่บางอย่างอาจส่งผลเชิงลบต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนก็เป็นได ้ตัวอย่างเช่น ความคิดที่ว่าเด็กผู้ชายฉลาดกว่าเด็กผู้หญิงโดยเนื้อแท้
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับครูบางคนแม้ว่าเด็กผู้หญิงจะมีคะแนนดีกว่า แต่ครูก็ยังเชื่อว่าเด็กผู้ชาย
ฉลาดกว่า หรือเด็กผู้ชายโดยทั่วไปฉลาดกว่าและคำนวณได้ดีกว่า แม้ว่าเด็กผู้หญิงจะมีเกรดดีกว่าแต่เด็กผู้ชาย 
ก็มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดีกว่า หรือเด็กผู้ชายอาจจะขี้เกียจกว่าแต่ฉลาดกว่า ข้อมูลจากการเยี่ยมโรงเรียนยัง
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พบว่า เมื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้นสูงขึ้น ความสนใจของเด็กผู้หญิงในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะ 
ลดลงเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอคติทางเพศของครูส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นใจใน
ตนเองและความสนใจทางวิชาการของเด็กผู้หญิง 

 จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กชายมักจะครอบครองพื้นที่ทาง 
กายภาพในโรงเรียนและมีโอกาสในการเป็นผู้นำมากกว่าเด็กหญิง ครูก็สะท้อนความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ต่อ  
เด็กผู้หญิง ดังนั้น เมื่อพวกเขาโตขึ้น เด็กหญิงมีแนวโน้มจะใส่ใจรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น จึงไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ต้องออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้ วิชาและกิจกรรมของโรงเรียนจึงถูกจัดระเบียบตามเพศสภาพ ซึ่งทำให้
เด็กผู้หญิงขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สิ่งนี้ทำให้การแบ่งแยกเพศและความเหลื่อมล้ำระหว่าง
เพศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เด็กชายยังได้รับการสนับสนุนให้แสวงหาความสนใจที่หลากหลายและ
ได้รับโอกาสมากกว่าในการเป็นผู้นำ ครูบางคนโต้แย้งว่าเด็กชายควรเป็นผู้นำเพราะพวกเขาแข็งแกร่งและ 
เสียงดังฟังชัดกว่า ซึ่งจะทำให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมาก ส่วนเด็กผู้หญิงถูกคาดหวังให้เป็นผู้ช่วย         
เบื้องหลัง ซึ่งเด็กหญิงที่ไม่ปรากฏในสายตาผู้คนเพราะอยู่เบื้องหลังนั้นถูกบังคับให้ยอมรับสถานะของตนเอง
และเข้าสู่วังวนของอคติและการเลือกปฏิบัติทางเพศที่พบเห็นได้ทั่วไปในโรงเรียนตราบจนทุกวันนี้ 

 การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการเยี่ยมโรงเรียนได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากความ
รุนแรงทางเพศที่เด็กหญิงอาจต้องเผชิญทุกเมื่อเชื่อวัน แม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศอาจไม่ได้เกิดขึ้น
บ่อยนัก แต่นักเรียนเห็นพ้องกันว่าการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน 
เด็กชายยังคงหยอกล้อและเยาะเย้ยเด็กหญิงเพื่อนร่วมชั้นโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างหน้าตา แม้ว่านักเรียนชายจะ
เข้าใจดีว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น แต่พวกเขายังคงแสดงออกแบบนั้น 
สิ่งเหล่านี้หมายความว่าเด็ก ๆ เรียนรู้สถานภาพทางสังคมของตนเองอย่างผิด ๆ นอกจากนี้ ความรุนแรง   
ทางเพศในครอบครัวก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนระบุว่าความรุนแรงในครอบครัวที่
มีต่อเด็กผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องปกติและมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและสุขภาพจิตของเด็กผู้หญิง รวมไปถึงการ     
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นอีกปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากเจตคติของครูแสดงให้เห็นว่าการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็น
ปัญหาใหญ่ของเด็กผู้หญิง อีกทั้งวิชาเพศศึกษาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศเลย แต่กลับ   
กล่าวเฉพาะเรื่องระบบชีวภาพและระบบสืบพันธุ์เท่านั้น อีกทั้งครูส่วนใหญ่ก็ไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับนักเรียน 
เกี่ยวกับเรื่องเพศเนื่องจากความเขินอายและกลัวว่าจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนโดยไม่จำเป็น 
ประเด็นเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิงในโรงเรียนและผู้หญิงในสังคมโดยรวม 

 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาวิชาครูซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ 
ศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นครู จากการสัมภาษณ์ เราพบปัญหาเพศสภาพมากมายในด้านการศึกษาของครู  
ประการแรก จำนวนนักศึกษาครูหญิงมีมากกว่านักศึกษาชายเกือบสามเท่า แต่ร้อยละ 95 ของประธาน      
ชั้นเรียนกลับเป็นผู้ชายตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากเจตคติแบบเหมารวมทางเพศที่กำหนดโอกาส
ในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำ อีกทั้งยังกำหนดทางเลือกทางวิชาการของเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่  โดยข้อมูลสัมภาษณ์
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ได้ระบุว่า หลักสูตรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมักเป็นไปเพื่อนักศึกษาชาย แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น
หญิงก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเลือกสาขาวิชาที่จะสอนนักศึกษาหญิงจะเลือกภาษาและสังคมศาสตร์อย่าง
ล้นหลามมากกว่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ นี่เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์จากการที่ผู้หญิงที่ได้รับ
การปลูกฝังมาตั้งแต่โรงเรียนประถมศึกษา 

 โดยทั่วไป การศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นครูยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ ในสถาบันการศึกษาวิชาครูไม่มีหลักสูตรการสอนความเสมอภาคระหว่างเพศ และมิได้เปิดเป็น
วิชาเฉพาะ แต่ก็มีการรวมหัวข้อนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ บ้างเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอาจารย์   
ผู้สอน หนังสือเรียนและสื่อการสอนก็ขาดมุมมองทางเพศสภาพและเนื้อหาก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ 
ยุคสมัย การเรียนการสอนยังคงล้าสมัยและเน้นการเรียนรู้โดยการท่องจำไม่ต้องตั้งคำถาม  ในตำราเรียนมีรูป 
ผู้ชายยังคงถูกมองว่าเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ผู้หญิงสวมผ้ากันเปื้อน ทำอาหาร และทำความสะอาด 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนยังมองว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศและความไม่เสมอภาคระหว่างเพศเป็น 
ประเด็นที่มีความสำคัญในลำดับล่าง ๆ ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญเลย 

 จากการสัมภาษณ ์ นักศึกษาวิชาครูระบุว่าครูของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครูได้อย่างไร 
แม้ว่าแบบอย่างที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามาเป็นครู แต่แบบอย่างที่ไม่ดีก็สร้างแรงบันดาลใจให ้
พวกเขาต้องการเป็นครูที่ดีขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าครูมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเลือกเส้นทาง
ชีวิตและการประสบความสำเร็จของเด็ก ดังนั้น การศึกษาของครูจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนและในสังคม เนื่องจากครูช่วยสร้างการเรียนรู้   
ของเด็ก นอกจากนี้ การวิจัยของเรายังพบว่านักศึกษาวิชาครูทุกคนเชื่อว่าเพศสภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การเป็นครูที่มีคุณภาพดี ครูที่ดีต้องไม่เห็นแก่ตัว แต่ครูควรให้ความสำคัญต่อนักเรียนและควรเปิดใจกว้าง 
สามารถกระตุ้นจิตใจของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นสัญญาณที ่     
น่าชื่นชมและมีความหวังสำหรับการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย 

 โรงเรียนไม่เพียงแต่ให้ความรู้ที่จำเป็นเท่านั้น แต่โรงเรียนยังช่วยกำหนดว่าเด็กเป็นใครและทำอะไร
ได้บ้าง ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังในระบบการศึกษาของ
ไทย และเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม การเยี่ยมโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยของเรายืนยันว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำถ้าเราต้องการให้บุตรหลานของเราอยู่ในโรงเรียนที่
ปราศจากอคติ ภาพเหมารวม และความรุนแรงทางเพศ 
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 เวียดนาม 

 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางเพศสภาพในการศึกษา
ในประเทศเวี ยดนามรวบรวมได้ จากการสัมภาษณ ์          

ผู้เชี่ยวชาญและการใช้แบบสำรวจ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
ความเชื่อเรื่องเพศสภาพแบบดั้งเดิมได้กำหนดบทบาทของ 
ผู้หญิงในโรงเรียนและสังคมในวงกว้าง แม้ว่าจะมีความ 
พยายามที่จะส่งเสริมหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อความ 
เสมอภาคระหว่างเพศ  แต่ก็ยังคงขาดประเด็นเรื่องเพศศึกษา 
นโยบายการป้องกันความรุนแรง และการเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบโรงเรียนในการสร้างสิ่งเหล่านี้
ให้เกิดขึ้น 

 ผลการศึกษาระบุว่าบรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังในบทบาททางเพศนั้นแพร่หลายในสังคม
เวียดนามและในโรงเรียน บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังในบทบาททางเพศที่มีอยู่ในสังคมเวียดนาม
สะท้อนถึงแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นผู้หญิงและความเป็นชาย การแบ่งงานกันทำตามภาพเหมารวมทางเพศ 
และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งมักจะส่งผลเสียต่อผู้หญิง ได้แก่ ผู้ชายต้องเข้มแข็ง ครอบครัว
ต้องมีลูกชายเพื่อสืบสานสายเลือดของครอบครัว เด็กผู้หญิงต้องมีคุณธรรม 4 ประการ และผู้ชายต้องนั่งเป็น
หัวหน้าโต๊ะอาหาร ในโรงเรียนเช่นกันบรรทัดฐานเรื่องเพศเหล่านี้ล้วนเป็นที่แพร่หลาย และสะท้อนถึง   
บรรทัดฐานที่มีอยู่ในครอบครัวและสังคมในวงกว้าง นักเรียนถูกการคาดหวังให้ยึดถือแนวคิดของความเป็นชาย
และความเป็นผู้หญิงที่ระบุให้ผู้ชายต้องกล้าหาญ ปราดเปรียว เข้มแข็ง และไม่แสดงพฤติกรรมที่ดูเป็นผู้หญิง  
ในขณะที่ผู้หญิงควรสุภาพ เชื่อฟัง มีรูปร่างสวยงาม และเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีค่านิยมเหมารวมทางเพศ 
ที่อาจกำหนดความสนใจทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงถือว่าเก่ง 
ในวรรณคดี วิชาสังคม และกิจกรรมที่เน้นศิลปะ ในขณะที่เด็กผู้ชายจะเก่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์     
และกิจกรรมกีฬา 

 นอกจากนี้ แม้ว่าหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาจะรวมอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน 
แต่หัวข้อต่าง ๆ จะจำกัดอยู่เพียงด้านสรีรวิทยาของการสืบพันธุ์และปัญหาสุขภาพทางเพศเท่านั้น ตามที่ผู้ตอบ
แบบสำรวจกล่าวว่ามีการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาในวิชาชีววิทยาของเกรด 8 และสอน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนอกหลักสูตร ในหัวข้อทั่วไป ได้แก ่ สรีรวิทยาของชายและหญิง การสืบพันธุ์ 
เพศสัมพันธ์ สุขอนามัย การคุมกำเนิด และการตั้งครรภ์ แต่ยังขาดหัวข้อที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ความยินยอมใน 
ความสัมพันธ์ทางเพศ การสื่อสารระหว่างคู่รัก แนวคิดเรื่องความต้องการทางเพศของผู้หญิง และการสร้าง
ความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักที่ทั้งชายและหญิงควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นต้น โดยหัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้
นักเรียนสามารถจัดการกับบรรทัดฐานทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และตัดสินใจได้ดีขึ้น 
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 ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติทั้งในและนอกโรงเรียน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายการ
ป้องกันและจัดการความรุนแรงทางเพศแบบบูรณาการ จากการสำรวจพบว่า นักเรียนหญิงมีความเสี่ยงที่จะ 
ถูกคุกคามทางเพศทางออนไลน์ การล่วงละเมิดทางเพศโดยครู และการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างทางไป  
โรงเรียน ภายในบริเวณโรงเรียนก็มีพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้องสุขา โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทที่เป็นพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อความรุนแรงทางเพศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพกล่าวว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางที่เหมาะสม
สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการแจ้งเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ คดีล่วงละเมิด 
ทางเพศส่วนใหญ่จึงอาจไม่ถูกรายงานเนื่องจากเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอาย หวาดกลัว และไม่ไว้วางใจ
หากผู้ล่วงละเมิดเป็นครู อีกทั้งโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการแก่เหยื่อ
ผู้ถูกกระทำที่รอดพ้นจากความรุนแรงทางเพศ แม้ว่าโรงเรียนอาจมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย ์แต่ไม่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ 

 แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะมีความพยายามอย่างมากจากหลายฝ่ายที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของ
โรงเรียนที่ให้ความสำคัญต่อความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ แต่บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนก็มีความ
สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพระบุว่า      
การบูรณาการประเด็นทางเพศสภาพเป็นนโยบายหลักสำหรับทุกภาคส่วนในเวียดนาม รวมถึงภาคการศึกษา
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของเวียดนามว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ (NSGE)                

ปี 2554 - 2563 กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงใน   
ครอบครัว และนโยบายอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในภาคการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชนหลายแห่งก็ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการที่สอดแทรกประเด็นต่าง ๆ เช่น ความ    
เสมอภาคระหว่างเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์     
หลักสูตรของโรงเรียนในปัจจุบันสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาก็มีเนื้อหาที่ให้ความ
สำคัญในเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง เช่น วิชาจริยธรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีหัวข้อเกี่ยวกับการให้เกียรติผู้หญิง 
การปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากผู้หญิงที่เป็นแบบอย่าง  
การป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบูรณาการเรื่องเพศสภาพในการศึกษานั้นยังคง
ทำได้ยากเนื่องจากไม่ใช่กิจกรรมบังคับ และการดำเนินการขึ้นอยู่กับระดับการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน  
และครูผู้สอน ดังนั้น การส่งเสริมหลักสูตรที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพจึงไม่สามารถทำได้โดย
ปราศจากการสร้างขีดความสามารถและการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของการริเริ่มต่าง ๆ 
ในการแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องหลักในระบบโรงเรียน 
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 การรื้อถอนภาพเหมารวมทางเพศและอคติทางเพศนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย เราจึงจะสามารถ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบของความเหลื่อมล้ำทางเพศที่มีอยู่ในสังคมของเราได้ โรงเรียนเป็น  
ช่องทางวิเศษสุดที่เราจะใช้ปลูกฝังเจตคติที่ถูกต้อง เราสามารถทำได้โดยการจัดหาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมที่ปราศจากภาพเหมารวมทางเพศ ตลอดจนความคาดหวังและอคติทางเพศแบบเดิม ในขณะที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนดูเหมือนจะมีการปรับปรุงในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในหลายด้าน แต่ก็ยัง 
ห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการตอบแบบสำรวจในประเทศ
สมาชิกอาเซียน บ่งชี้ว่ายังมีภาพเหมารวมและการปฏิบัติตามเพศสภาพแบบดั้งเดิมแพร่หลายทั่วทั้งภูมิภาค 
คำตอบส่วนใหญ่แสดงความเชื่อที่มีมาช้านานว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงอ่อนแอ และเด็กหญิงไม่เก่งเท่า
เด็กชาย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงในเชิงบวกบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์ที่ได้ 
ยังแสดงให้ชัดเจนว่ามีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายกว่าเราจะบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศได้ 

	 	

โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเด็ก การใช้เวลาส่วนใหญ่ของเด็กจึงอยู่ในรั้วโรงเรียน เด็กนักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้น ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรอื่น ๆ  
ในขณะที่เด็กหญิงอาจมีอัตราการเข้าเรียนและอัตราการสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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สถานที่บ่มเพาะความคิด:  
บรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน

บทที่ 4

ความเหลื่อมลํ้าระหว่างเพศในโรงเรียน

ภาพ$ 4.1: จากแ4มภาพ8น9สาธารณประโยช@และประชาBงคม

๐๔.



ส่วนใหญ่ แต่การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันเพียง
อย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จทางการศึกษาของ
เด็กหญิง เพราะในบางครั้ง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ไม่ได้ปกป้องและให้โอกาสเด็กหญิงเหมือนที่ ให้แก่  
เด็กชาย การเลือกปฏิบัติและอคติทางเพศที่เด็กหญิงต้อง
เผชิญทุกวันยังคงขัดขวางไม่ให้เด็กหญิงใช้ศักยภาพ 

ของตนได้อย่างเต็มที่ ครูเองส่วนใหญ่ก็ยังขาดการ    
ฝึกอบรมทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเลือก 
ปฏิบัติทางเพศและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 ในโรงเรียน เด็กหญิงได้เรียนรู้บรรทัดฐานทางเพศและบทบาทของแต่ละเพศตามที่สังคมยอมรับ    
จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน อิทธิพลของเพื่อนฝูงและบทบาทของครูล้วนเป็นเรื่องสำคัญในการปลูกฝัง  

บทบาทและความคาดหวังทางเพศผ่านการหล่อหลอม     
กล่อมเกลาซึ่งเกิดขึ้นที่ โรงเรียน ดังนั้น เจตคติ 
พฤติกรรม และการปฏิบัติตามเพศสภาพต่อเด็กหญิง
และเด็กชายของครู  จึงสามารถสร้างผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบต่อความมั่นใจในตนเอง และมีผลต่อ 
ความทะเยอทะยานในอาชีพและความสำเร็จในอนาคต
ของเด็กหญิง เรื่องเหล่านี้มักถูกถ่ายทอดโดยไม่รู้ตัว 
และเป็นตัวกำหนดว่าเด็กหญิงจะมองตนเองอย่างไร
และคิดว่าตนสามารถทำสิ่งใดได้และทำสิ่งใดไม่ได้ 

 จากการสำรวจภาคสนามในโรงเรียนไทยจำนวน 
เจ็ดแห่งทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า 
ปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับความสนใจมากขึ้น 
และสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศก็ดูเหมือน  
จะดีขึ้น นักเรียนหญิงมีสิทธิมีเสียงในโรงเรียนมากขึ้นและ
เป็นที่ยอมรับทั่วไปในฐานะผู้นำหรือประธานชั้นเรียน      
เด็กหญิงได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตร  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“ในสภานักเรียน เด็กหญิงทํางาน 
อย่างหนักในการวางแผนนโยบาย 

และรายละเอียดทั้งหมด  
มีความรับผิดชอบมากกว่าเด็กชาย 

แต่เด็กชายเป็นทั้งผู้นําและนําเสนองาน” 

ครู, ประเทศไทย 

“สังคมยังคงให้ความสําคัญกับเพศสภาพ 
เนื่องจากผู้ชายมีบทบาทในการผลิต 
และมีบทบาทในการสืบพันธุ์ของสตรี 
บรรทัดฐานที่คาดหวังของผู้ชายและ 

ผู้หญิงยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรเลย” 

ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, ฟลิิปปนิส์

ภาพ$ 4.2: จากแ4มภาพโครงการ



       อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโดยทั่วไปเด็กหญิงดูเหมือนจะมีความ    
เสมอภาคกับเด็กชายในโรงเรียนมากขึ้น แต่ความเชื่อที่        
หยั่งรากลึกและแบบแผนทางอคติทางเพศยังคงแพร่หลาย          
โดยบ่อยครั้งที่นักเรียนมักจะได้ยินข้อความในลักษณะ เช่น        
“เด็กผู้ชายมีความสามารถด้านเทคนิคและมีศักยภาพในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น แม้ว่าเด็กหญิงจะเรียน
หนักมากขึ้น แต่โดยเนื้อแท้เด็กชายก็ฉลาดกว่า” ข้อความและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบนี้จะส่งเสริมและสนับสนุน   
สมมติฐานที่ผิดพลาดและอาจส่งผลต่อเจตคติเกี่ยวกับตนเอง 
ของเด็กหญิงก็เป็นได้ คณะผู้วิจัยพบว่า ในขณะที่เด็กผู้หญิงเรียน
ชั้นสูงขึ้น แต่ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือ
กิจกรรมในชั้นเรียนกลับลดลง  นี่เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่า สภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนอาจไม่เอื้ออำนวยต่อเด็กหญิงเหมือนกับที่ 

       เอื้อต่อเด็กชาย  

ตาราง 4.1: Bด|วนของâณäตหpงในโปรแกรม STEM 
$มา: UNDP (2018) 

ประเทศ ร้อยละของบัณฑิตหญิงในโปรแกรม STEM 

บรูไน 51.9%

กัมพูชา 16.7%

อินโดนีเซีย 37.1%

สปป.ลาว 25.2%

มาเลเซีย 38.6%

เมียนมาร์ 64.9%

ฟิลิปปินส์ 36.3%

สิงคโปร์ 33.7%

ไทย 30.1%

เวียดนาม 36.5%
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ภาพ$ 4.3: จากแ4มภาพโครงการ



 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ความคิดประการหนึ่งเกี่ยวกับความแตกต่างทางวิชาการระหว่าง
เด็กชายและเด็กหญิงที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไปคือ เด็กชายเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่     
เด็กหญิงเก่งศิลปศาสตร์ นัยยะที่ซ่อนเร้นอยู่ในความคิดแบบนี้ที่เด็กหญิงทั้งหลายได้รับคือการไร้ความสามารถ
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองและความสนใจของเด็กหญิง
ในวิชาเหล่านี้ ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนมีบัณฑิตหญิงในโปรแกรม 
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) น้อยกว่าผู้ชายมาก (ดูตาราง 4.1) 

ด้วยเหตุนี้ เด็กหญิงและผู้หญิงจึงมีบทบาทน้อยในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส ์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของเด็กหญิง 

		

	 	

	 อคติโดยไม่รู้ตัวคือความคิด แนวคิด และความเชื่อที่ปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและควบคุมไม่ได ้  
ความคิดเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในตัวเราผ่านประสบการณ์ส่วนตัว ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และอิทธิพลทางสังคมของ
เรา บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นภาพเหมารวมที่สังคมสร้างขึ้นและส่งผ่านสืบต่อกันมาเป็นประเพณีปฏิบัติของ
สังคม แนวคิดทางเพศสภาพและภาพเหมารวมทางเพศ 
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล ผลการวิจัยพบว่าอคติโดย
ไม่รู้ตัวและภาพเหมารวมทางเพศเป็นสิ่งที่แพร่หลายในสังคม
โดยรวมของประเทศสมาชิกอาเซียนและในโรงเรียนรัฐและ
เอกชน 

 ผลการศึกษาจากการสำรวจแสดงให้เห็นถึงภาพเหมารวมทางเพศที่พบได้โดยทั่วไปทั้งภูมิภาค   ผู้ชาย
แข็งแกร่งกว่าผู้หญิง ผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวและผู้หญิงเป็นแม่บ้าน และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  

ก็สะท้อนความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน เช่น ธรรมชาติของผู้ชายคือการเป็นผู้นำ ส่วนผู้หญิงเป็นผู้ดูแล ผู้ชายต้อง
แข็งแรง ผู้หญิงต้องผอมและสวย เป็นต้น อย่างไรก็ตามความคิดบางอย่างนั้นกลับกดขี่ผู้หญิงอย่างยิ่ง  เช่น  
ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นทาส  ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ทางเพศในขณะที่ผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ 

และผู้หญิงเป็นผู้แพ้ แม้ว่าจะมีเจตคติเหมารวมบางประการ
เกี่ยวกับผู้ชายที่ดูไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง เช่น ผู้ชาย
ทุกคนเห็นแก่ตัวหรือผู้ชายที่ไม่ก้าวร้าวต้องเป็นเกย์ แต่ภาพ
เหมารวมต่อผู้หญิงก็แพร่หลายมากกว่า และเกือบทั้งหมดมี
นัยยะเชิงลบ 
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อันตรายที่แอบแฝงและอคติที่ซ่อนเร้น:  
ภาพเหมารวมทางเพศ

“ภาพเหมารวมทางเพศเป็นเรื่องปกติ 
ในโรงเรียนรวมทั้งเรื่องความรุนแรง 

ทางเพศและการข่มขืน”  

ผู้ให้ข้อมูล, อินโดนีเซีย

“สามีคือพระเจ้า ลูกชายเหมือน  
พระราชา ส่วนลูกสาวคือทาสผู้ภักดี” 

ผู้ให้ข้อมูล, เมียนมาร์



 ในเวทีอาชีพ ผู้หญิงถูกมองว่าด้อยกว่าผู้ชายและไม่สามารถดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจได้ อคติและ 
ภาพเหมารวมทางเพศเหล่านี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธความก้าวหน้าและความสำเร็จในงานของผู้หญิง 
เช่น ผู้หญิงมีความซับซ้อน ผู้หญิงมีอารมณ์และไม่เด็ดขาด หน้าที่ของแม่นั้นถูกมองว่าเป็นภาระที่นายจ้าง   
อ้างว่าทำให้ผู้หญิงไม่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานได้ เพราะเธอต้องรับผิดชอบ
งานบ้าน นอกจากนี้ หากผู้หญิงต้องการเป็นที่เคารพในอาชีพการงาน เธอต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 ในโรงเรียน เด็กหญิงมักถูกมองว่ามีอารมณ์อ่อนไหวและไม่เด็ดขาด บทบาทผู้นำจึงตกเป็นของเด็กชาย 
แม้ว่านักเรียนหญิงจะมีความสามารถเช่นเดียวกับนักเรียนชายก็ตาม แต่เด็กหญิงกลับไม่เป็นที่ต้องการในฐานะ
ผู้นำ 

  

   

 นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบว่า ทั้งครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมองว่านักเรียนชายเก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค 
และนักเรียนหญิงเก่งด้านศิลปะและภาษา อาชีพในอุดมคติ
สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงจากมุมมองของทั้งครูและ   
นักเรียนแสดงให้เห็นถึงเจตคติที่คล้ายคลึงกัน เด็กผู้หญิง 
เก่งด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ ในขณะที่เด็กผู้ชายเก่ง  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เด็กผู้หญิงเก่งเรื่องงานกิจวัตรประจำวัน ในขณะที่เด็กผู้ชายเก่งเรื่องงานที่ต้อง
ใช้ทักษะ หรืองานทั่วไปที่เหมาะสมกับเด็กหญิงคือพนักงานต้อนรับ พยาบาล ผู้ช่วยหรือแม่บ้าน ในขณะที่   
งานทั่วไปที่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้ชายคือ ตำรวจ นักบิน วิศวกร และผู้จัดการ ซึ่งอคติทางเพศเหล่านี้เป็นวิธีคิด
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะข้อมูลขององค์การสหประชาชาติได้ระบุว่า โดยเฉลี่ยทั่วโลกเด็กผู้หญิง 
จะมีระดับความสามารถในการอ่านที่สูงกว่าเด็กผู้ชาย และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเดียวกับ
เด็กผู้ชายในโรงเรียนมัธยมศึกษา (UN, 2019) 
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ภาพ$ 4.4: จากแ4มภาพโครงการ

 
“นักเรียนชายจะไม่ทํางาน 
ที่เป็นงานสําหรับผู้หญิง” 

ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา

“เด็กผู้หญิงเรียนไอทีไม่ได้  
เด็กผู้หญิงไม่เก่งเทคโนโลย”ี 

ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา



 

  
  

 แม้ว่าในหลายกรณี ภาพเหมารวมทางเพศเหล่านี้อาจไม่เป็นอันตราย แต่ความคิดเหล่านี้จะส่งเสริม
เจตคติและอคติทางเพศที่ปิดกั้นความทะเยอทะยานและความสำเร็จของบุคคล อคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว      
จะส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการมีอคติโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ทำให ้   
คน ๆ หนึ่งเป็นคนที่กดขี่ผู้หญิง ทุกคนมีอคติไม่มากก็น้อยเนื่องจากเราผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มากมาย 
มาเป็นเวลานาน การรื้อถอนความเข้าใจผิดและการปลูกฝังสังคมในการให้คุณค่าต่อความสามารถส่วนบุคคล
จึงไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้ การสำรวจยังเผยให้เห็นว่าภาพเหมารวมทางเพศมักเกิดจากภูมิหลังทางศาสนา
และวัฒนธรรม   ทั้งชายและหญิงต่างมีศรัทธา
และเชื่อในบทบาททางเพศที่กำหนดไว้ตามหลัก
ศาสนา จึงทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ 
เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อที่ เกี่ยวกับ  
เพศสภาพเพราะนั่นหมายถึงการท้าทายความ
เชื่อความศรัทธาของพวกเขาเอง 
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เàกหpง 
เãงrดการ  
เàกชาย 
เTน(กÅด

เàกหpง 
ไåเãงเลขและ
[ทยาศาสต2

เàกชายเTน  
Jç$Vกqา

เàกหpง 
ไÇเห_ผล  
เéาอารม`

Jชายแèงแรง  
Jหpงêอนแอ

เàกหpง 
ไåzองเ-ยนëง  

เพราะzองแÖงงาน 
และเTนแåíานเàกหpง

สนใจÜปYาง 
ห�าตาìพอ

“สังคมยังคงยึดมั่นในอคติทางเพศแบบ  
ดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ถูกกฎหมายโดยแนวคิดและ

ประเพณีทางศาสนา ผู้หญิงถูกคาดหวัง  
ให้ปฏิบัติตามอุดมคติของความสุภาพเรียบร้อย

และความบริสุทธิ์ และยอมรับการเป็นผู้นําของ 
ผู้ชายเป็นบรรทัดฐาน” 

         ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม, อินโดนีเซีย



   หลักสูตรที่แฝงอคติทางเพศเป็นปัญหาใหญ่และ 
ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แม้ว่าหลักสูตรใน
โรงเรียนของรัฐในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการเปลี่ยน
แปลงดีขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่หลักสูตร 

เหล่านี้ยังคงแฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการครอบงำของผู้ชายและการยอมจำนนของเพศหญิง 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเปิดรับความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ถือว่าความเสมอภาคนี้จำเป็นต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ก็ยังขาดการปฏิรูปหลักสูตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแง่ของการเลือกปฏิบัติทางเพศ อคติทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศยังคงแพร่หลายในห้องเรียน 
หนังสือเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน ในหนังสือเรียนยังคงมีการพรรณนาถึงบทบาทของผู้หญิงในการทำงาน 
บ้านหรือบทบาทที่เป็นรองกว่าผู้ชาย ในขณะที่ภาพ
ประกอบแสดงให้เห็นว่าผู้ชายมีอาชีพที่หลากหลาย 
กว่า เช่น วิศวกร แพทย์ หรือครูอาจารย์ แม้ว่าสิ่ง 
เหล่านี้จะสะท้อนถึงสภาพสังคมของเรา แต่โรงเรียน
กลับได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ให้การศึกษาและ
ปลูกฝังค่านิยมแก่คนหนุ่มสาวให้รักความเป็นธรรม
และความยุติธรรม จึงเป็นเรื่องที่น่าตลกว่าแท้จริงแล้ว
ประชาคมโรงเรียนมักจะทำให้การที่ผู้ชายเหนือกว่า 
ผู้หญิงเป็นเรื่องปกติวิสัยและด้อยค่าความสามารถ 
ของผู้หญิง 
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หลักสูตรและตําราเรียน  
ที่แฝงอคติทางเพศ

“วิชาประวัติศาสตร์ วรรณคด ี 
หน้าที่พลเมือง และตําราทักษะชีวิต  
ล้วนมีภาษาที่เหยียดเพศ ตําราเหล่านี้ 

ให้ภาพว่าผู้ชายเข้มแข็งและกล้าแสดงออก  
ส่วนผู้หญิงอ่อนโยนและอ่อนแอ”   

              ผู้ให้ข้อมูล, เวียดนาม

ภาพ$ 4.5:  จากห(ง*อเ-ยน, ประเทศไทย (îาย), สปป. ลาว (ขวา)



 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของผู้หญิงที่
ปรากฏในหนังสือเรียนส่วนใหญ่มีน้อยกว่าผู้ชายมาก และแม้ว่ามีการกล่าวถึงผู้หญิงในบทเรียนอยู่บ้าง แต่ภาพ
ที่แสดงในหนังสือคือภาพผู้หญิงที่สงบเสงี่ยม  (Ena, 2013; Jasmani et al., 2011; Lee and Collins, 2008) 

ข้อมูลจากสำรวจและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ก็ระบุในลักษณะเดียวกัน คำตอบส่วนใหญ ่

ยืนยันว่าผู้หญิงก็ยังคงมีบทบาททางเพศตามภาพเหมารวมที่แสดงไว้ในหนังสือเรียนและในหลักสูตร         
ในภาพรวมผู้ชายมักถูกกล่าวถึงมากกว่าโดยเฉพาะ
ในเรื่องกีฬาและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลบางส่วนยังระบุว่า ตัวละครในหนังสือ
เรียนยังคงปฏิบัติตัวตามบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมที่
สังคมให้การยอมรับ กล่าวคือ ผู้หญิงรับใช้ผู้ชาย ผู้นำ
คือผู้ชาย และบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่
ก็มักจะปรากฏเพียงภาพผู้นำที่เป็นชาย  
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“ภาพกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏ

ในตําราเรียนจะเป็นชายทั้งหมด ผู้หญิง

มีหน้าที่จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม 
ให้ครอบครัวและให้ผู้ชาย”  

ผู้ให้ข้อมูล, มาเลเซีย 

ภาพ$ 4.6 : ภาพ(ก[ทยาศาสต2ชายบนบอ2ดของโรงเ-ยน,  
จากแ4มภาพโครงการ. 

 นอกจากนี้ ในระหว่างการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของประเทศไทย พบว่าผู้ชาย 
มักถูกนำเสนอภาพให้เห็นในบทบาทเชิงรุก
และประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์และวิศวกร 
หรือบนบอร์ดนิทรรศการของโรงเรียนก็จะมี
รูปนักวิทยาศาสตร์ชาย ในทางตรงกันข้าม 
ภายในโรงเรียนเดียวกัน ภาพผู้หญิงที่ปรากฏ
บนบอร์ดเป็นเรื่องการรณรงค์ต่อต้านการ     
กลั่นแกล้งภายในโรงเรียน ที่มีภาพนักเรียน
หญิงที่พูดคุย นินทา และรังแกเด็กผู้หญิง
คนอื่นด้วยวาจา สิ่งเหล่านี้เป็นภาพเหมารวม
ที่มีอคติต่อผู้หญิงที่สืบต่อกันภายในโรงเรียน



   ในหนังสือเรียน ผลการวิจัยพบว่าเป็นเรื่องปกติ 
ที่เห็นภาพเด็กผู้หญิงทำงานบ้านในขณะที่เด็กผู้ชาย 
เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในหลายกรณี
หนังสือเรียนมีเนื้อหาและส่งเสริมคุณลักษณะดั้งเดิม
ของชายและหญิงอย่างโจ่งแจ้ง โดยแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ชายมีความแน่วแน่ และแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมี 

ความเห็นอกเห็นใจ อ่อนแอ และเจ้าอารมณ์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแท้จริงแล้วผู้ชายที่ก่อ
อาชญากรรมเนื่องจากความโกรธคิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้กระทำความผิดคดีฆาตกรรมทั้งหมดทั่วโลก 
(UNODC, 2013)  อคติทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศในหนังสือเรียนสามารถส่งผลกระทบอย่างถาวร 
ต่อเด็กในขณะที่กำลังมีพัฒนาการ โดยส่งเสริมให้เด็กยอมรับความเหลื่อมล้ำทางเพศ แม้ว่าประเทศสมาชิก 
อาเซียนจะเพิ่มความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในหลายด้าน แต่หลักสูตรการศึกษา ตำรา 
และกิจกรรมของโรงเรียนยังคงแสดงให้เห็นและตอกย้ำภาพเหมารวมทางเพศที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอันตราย
ต่อผู้หญิง  

 ที่โรงเรียนเด็กชายและเด็กหญิงยังคงได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
แม้ว่าจะมีความตระหนักในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสำรวจหลายคนเชื่อว่านักเรียนชายและหญิง
ควรได้รับการปฏิบัติ

ที่แตกต่างกันเพราะมีพื้นฐานที่แตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง เช่น เจตคติและพื้นฐานอารมณ์ของผู้ชายและ  
ผู้หญิงที่แตกต่าง ความสามารถของเด็กชายและเด็กหญิง 
อีกทั้งพฤติกรรมทางกาย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
แรงจูงใจทางวิชาการที่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะไม่มี 
บทบัญญัติอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน
มากในการวิจัยระบุว่ามีแนวปฏิบัติที่แฝงอยู่อคติทางเพศ เช่น ผู้นำต้องเป็นเด็กผู้ชาย ครูบางคนถึงกับเชื่อว่า 
นักเรียนหญิงควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะมีประจำเดือน  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนไม่มีมูลความจริงและ
ปราศจากเหตุผล ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนเชื่อว่าเด็กชายและเด็กหญิงควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป

ตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและศาสนา สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันว่า ในขณะที่ความต้องการทาง
กายภาพระหว่างชายและหญิงอาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต ่
ผู้คนจำนวนหนึ่งกลับมุ่งเป้าไปที่ข้อจำกัดของผู้หญิงตามหลัก
ศาสนาและบรรทัดฐานทางสังคม 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“หนึ่งในคําถามในข้อสอบชั้นประถม 2   
ใครมีหน้าทีท่ํางานบ้านและล้างจาน?  

คําตอบทีถู่กต้องคือเป็นหน้าทีข่องแม่” 

     ผู้ให้ข้อมูล, อินโดนีเซีย

“เด็กผู้หญิงถูกสอนให้สนใจเรื่อง 
การเรียนและทําคะแนนให้ดี,  

ในขณะที่เด็กผู้ชายไม่ต้องเคร่งมากนัก

และไปแสวงหาความสนใจอื่น ๆ ได้”  

      ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม, เมียนมาร์

“เธอเป็นผู้หญิง จะสมัครเป็น 
ประธานนักเรียนเพ่ืออะไร?”    

     ครู, อินโดนีเซีย

การปฏิบัติ 
ที่ไม่เท่าเทียม



 คำตอบจากแบบสำรวจสะท้อนอย่างชัดเจนถึงบรรทัดฐานทางเพศในสังคมที่แบ่งแยกกันมาหลาย  
ร้อยปี แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบ้าง แต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำ นักเรียนชายมักได้รับ 
โอกาสมากกว่าในทุกด้านของชีวิต ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการ 
สนทนากลุ่มคนหนึ่งเล่าว่าลูกหลานชายได้รับที่ดินและทรัพย์สิน
จากพ่อของพวกเขา และมีความสำคัญเหนือกว่าเด็กผู้หญิงในด้าน
การศึกษา เพราะท้ายที่สุดแล้วเด็กผู้หญิงก็กลายเป็นแม่บ้าน        

 จากการเยี่ยมชมโรงเรียน พบว่าพื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นของนักเรียนชาย ซึ่งรวมถึง
อาคารกีฬา สนาม และพื้นที่เปิดอื่น ๆ เด็กผู้หญิงมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่เล็ก ๆ ภายในอาคาร
ในช่วงพักกลางวัน จากการสำรวจ พบว่า ในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ เนื่องจากความเชื่อทางศาสนา
และภาพเหมารวมทางเพศ ทำให้การใช้พื้นที่และการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีพื้นฐานจากบทบาท    
ทางเพศ โดยจะแยกชายและหญิงออกจากกันอย่างชัดเจน นักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมตามความคาดหวังจาก
เพศของตน เช่น เด็กชายเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและความเป็นผู้นำ ในขณะที่เด็กหญิงเข้าร่วมกิจกรรมทาง   
วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งยังมีความคิดและการปฏิบัติทางเพศสภาพแบบดั้งเดิมในลักษณะอื่น ๆ เช่น การที่

เด็กชายครอบครองสนามของโรงเรียน หรือเด็กชายและ 
เด็กหญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกีฬาชนิดเดียวกันใน
เวลาเดียวกัน กีฬาบางอย่างไม่อนุญาตให้เด็กผู้หญิงเข้าร่วม
เลย ในบางโรงเรียนในบางประเทศ สระว่ายน้ำ โรงอาหาร    
ห้องสวดมนต์ ที่นั่งในห้องเรียน หรือแม้แต่บันไดจะแยก
สำหรับแต่ละเพศ แนวปฏิบัติที่มีอยู่เหล่านี้ล้วนสร้างอคติ
และอุปสรรคทางเพศสภาพอย่างชัดเจน ซึ่งตอกย้ำความ
แตกต่างที่ไม่ลงตัวระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง 

275

“ครูไม่สนับสนุนให้นักเรียนหญิง

เข้าร่วมกิจกรรมเลย”  

    ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา

“การบูรณาการเรื่องเพศสภาพ 
ไม่ใช่กิจกรรมบังคับ ดังนั้นการนํา 

ไปปฏิบัติ จึงขึ้นอยู่กับระดับ 
การรับรู้และเจตคติของครู”    

   ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, เวียดนาม 

ภาพ$ 4.7 : จากแ4มภาพโครงการ 



 ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนมีหลักสูตรเพศศึกษา  
ออกแบบมาอย่างดีซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอที่รวมเรื่อง
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  อย่างไรก็ตาม  เพศศึกษา   
ในหัวข้อนี้สอนในแง่ของกายวิภาคพื้นฐานในวิชาชีววิทยาหรือ 

วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ครอบคลุมเรื่องเพศสภาพ  โดยทั่วไปแล้ว เด็กจะได้รับการสอนให้รู้สึกเขินอายที่จะถาม 
คำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ จากการสำรวจและการสนทนากลุ่ม พบว่า ในหลายประเทศถือว่าเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิงที่ไม่ควรสนใจเรื่องเพศหรือไม่ควรมีประสบการณ์ทางเพศ    
ก่อนแต่งงานตามบรรทัดฐานทางสังคม  

 ในโรงเรียน เด็กผู้หญิงถูกสอนและตอกย้ำให้ละเว้นการการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยในเรื่อง
เพศศึกษานั้น โรงเรียนและหลักสูตรบางแห่งจะรวมหัวข้อการล่วงละเมิดทางเพศและการสัมผัสที่ไม ่          
พึงประสงค์เข้าไว้ในวิชาพลศึกษา แต่โรงเรียนและหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่สอนให้นักเรียนหญิงทราบถึงวิธีการ
ป้องกันตนเอง โรงเรียนหลายแห่งได้รวมหัวข้อนี้ไว้ในชั้นเรียนทางศาสนาซึ่งเน้นการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานและเรียนรู้กฎในการแต่งงาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความเห็นที่สร้างความแตกแยก
กันในสังคม ผู้เข้าร่วมในกลุ่มสนทนาเห็นด้วยว่าสังคม       
มีสองมาตรฐาน พฤติกรรมสำส่อนของผู้ชายได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นคนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์   
ทางเพศ ในขณะที่ผู้หญิงกลับถูกประณามอย่างรุนแรง 
หากมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน 

เพศศึกษาอาจเป็นหัวข้อที่ยากที่จะรวมไว้ในหลักสูตรในโรงเรียน เนื่องจากความเชื่อทางวัฒนธรรม
และศาสนาบางประการ จากการเก็บข้อมูล พบว่า ครูบางคนเชื่อว่าไม่ควรนำหัวข้อเพศศึกษาขึ้นมาสอน 
เพราะจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนโดยไม่จำเป็น และจะเป็นการชี้นำนักเรียนให้เสาะแสวง
เรื่องนี้มากขึ้น นอกจากนี้ คำตอบจำนวนมากยังระบุว่าการสอนเพศศึกษาควรเป็นความรับผิดชอบของ         
ผู้ปกครอง และหัวข้อนี้ควรได้รับแนวทางจากฝ่ายศาสนา เนื่องจากเรื่องเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางคน  
เชื่อว่าองค์กรและชุมชนทางศาสนาในท้องถิ่นควรมีบทบาทในการสอนอย่างจริงจัง  
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เพศศึกษา

“จะสอนเพศศึกษามากน้อยแค่ไหนนั้น

ขึ้นอยู่กับว่าครูอยากจะให้เวลา 
กับเรื่องนี้แค่ไหน” 

 ผู้ให้ข้อมูล, บรูไน

“สิ่งที่ครูอย่างเราวิตกที่สุดคือการตั้งครรภ์ของนักเรียนหญิง  
เราพรํ่าสอนพวกเธอว่าหากพวกเธอพลาดตั้งท้อง  พวกเธอต้องถูกให้ออกจากโรงเรียน 

หรือถูกพักการเรียน แต่นักเรียนชายนั้นสามารถเรียนต่อไปได ้โดยไม่ต้องรับผลการกระทําใด ๆ  
เราจึงเน้นให้หญิงรักนวลสงวนตัว และไม่มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก” 

  ครู, ประเทศไทย



การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสาธารณสุข ในความคิดเห็นจำนวน
มากที่พบจากสำรวจครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นผลจากการประพฤติผิดทางศาสนา
หรือเป็นอาชญากรรม และโรงเรียนส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนก็ไม่มีมาตรการที่ดีพอในการช่วยเหลือวัยรุ่น
หญิงที่ตั้งครรภ์ เด็กสาวเหล่านี้จึงแนวโน้มที่จะต้องเลิกเรียนกลางคัน ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องทุกข์ทรมานจากความ
อับอายขายหน้าจากการถูกไล่ออกหรือถูกกดดันให้ลาออกจากโรงเรียน ซึ่งมีหลายกรณีที่เด็กสาวผู้เป็นแม่กลับ
ได้รับการลงโทษมากกว่า ขณะที่เด็กหนุ่มผู้เป็นพ่อสามารถใช้ชีวิตต่อไปตามปกติ 

  เรื่องเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง     
เพศสภาพ คือ ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งรวมถึงกรณีความรุนแรง
ทางเพศในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ทางวาจา หรือ

ทางอารมณ ์ อาจมีคนคิดว่าในศตวรรษที่ 21 การกระทำอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นได้ยากยิ่งนัก  
แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ยังพบได้ทั่วไปและสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิต 
ของเด็ก นั่นคือ โรงเรียน ที่โรงเรียนในชนบทในบางประเทศ ครอบครัวปฏิเสธที่จะให้เด็กผู้หญิงเข้ารับ     
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องน้ำที่เหมาะสม จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีสิ่งอำนวยความ
สะดวกและพื้นที่มากมายภายในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนหญิง รวมถึงห้องน้ำ ห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้ 
ห้องเก็บของ ห้องล็อกเกอร ์ อาคารกีฬา และแม้แต่ห้องเรียน ซึ่งสำหรับเหยื่อและผู้รอดชีวิตแล้ว เหตุการณ์ที่
น่าสยดสยองเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบที่คงอยู่ไปชั่วชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ มากกว่าครึ่งของคำตอบ
จากแบบสำรวจ ระบุว่าการล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการกลั่นแกล้งยังคงเป็นการกระทำ 
ที่แพร่หลายในปัจจุบัน และโรงเรียนของพวกเขาก็ประสบปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในระดับ
หนึ่ง ผลการศึกษายังเผยให้เห็นว่าปัญหามีความซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ และยังมีมุมมองที่ 
หลากหลายอีกด้วย 
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“นักเรียนหญิงไปเรียนไกลบ้านไม่ได้ 
เพราะจะเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม 

ทางเพศ” 

ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา

ภาพ$ 4.8: จาก UNICEF/Todd Brown from https://
www.unicef.org/cambodia/education

ความรุนแรง 
ทางเพศ



นิยามความรุนแรงทางเพศ 

 ประการแรกและสำคัญที่ส ุด 
สำหรับชุมชนหลายแห่งในอาเซียน ยังคง 
เป็นที่ ถกเถียงกันอยู่ ว่ าจะนิยามการ
คุกคามทางเพศอย่างไร มีตัวอย่าง
มากมายที่นักเรียนหญิงจะถูกไล่ออก 
เนื่องจากลุกขึ้นมาต่อต้านการกระทำ  
บางอย่างที่เป็นความรุนแรงทางเพศซึ่งครู
หรือบุคลากรในโรงเรียนมองว่าเป็นแค่
เรื่องตลก ยิ่งกว่านั้น การคุกคามทางเพศ
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมักจะ
ถูกปัดทิ้งไป เนื่องจากผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อผู้รับเคราะห์ไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน      
เพศสภาพของเราเห็นพ้องกันว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยและกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักไม่ได้รับ
การแก้ปัญหา  แท้จริงแล้ว การคุกคามทางเพศรูปแบบนี้อาจทำร้ายจิตใจเหยื่ออย่างแสนสาหัสและอาจนำไปสู่
อันตรายทางร่างกาย ตลอดจนมีแนวโน้มที่เหยื่ออาจจะฆ่าตัวตายโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี ้ ความรุนแรงทางเพศที่ 
ผู้กระทำทำร้ายเหยื่อด้วยวาจาและทำร้ายจิตใจอารมณ์นั้นเป็นพิษและส่งผลเสียต่อร่างกาย 

นอกจากนี้ โครงสร้างและประเพณีปฏิบัติทางสังคมที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ      
ในอาเซียนที่ให้การยอมรับต่อพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การกอดหรือสัมผัสลูกของคนอื่น พฤติกรรมเหล่านี ้  
ถูกมองว่าเป็นความรักที่ผู้ใหญ่แสดงออกต่อเด็ก อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งไม่พึง 
ประสงค์เพราะอาจทำให้เด็กหญิงและผู้หญิงรู้สึกไร้อำนาจและรู้สึกอับอาย การคุกคามทางเพศทั้งหลายเหล่านี้
ทิ้งรอยแผลไว้กับเด็กหญิงและผู้หญิง โดยปลูกฝังให้พวกเธอไม่ตระหนักรู้ว่าร่างกายนั้นเป็นของตัวเอง 
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“มีเหตุการณ์นี้ที่ครูพลศึกษาชายคนหนึ่ง 
พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และครูก็เล่นมุกเกี่ยวกับการข่มขืน ครูพูดติดตลกว่า

ถ้าคุณต้องการข่มขืนใครซักคน คุณควรแน่ใจว่าเธอ

อายุมากกว่า 18 ปี นักเรียนชายหัวเราะ ในขณะที่ 
นักเรียนหญิงยังคงนิ่งและตกใจกับสิ่งที่ครูพูด” 

ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, มาเลเซีย 

“บางครั้ง ฉันหอมแก้มนักเรียน เพราะพวกเขาแสนจะน่ารัก.”  

     ครูอนุบาล,  ประเทศไทย



 

การเห็นว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศของเด็กชาย 
เป็นเรื่องธรรมดา 

  การล้อเล่น การเยาะเย้ย หรือการที่เด็กชายที่พูดถึงเด็กผู้หญิงในลักษณะที่ดูหมิ่นและเกลียดชังผู้หญิง
ถือเป็นเรื่องปกติ จึงเป็นการให้ท้ายเด็กผู้ชายอย่างเงียบ ๆ ซึ่งบ่อยครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นวิธีที่เด็ก
ผู้ชายใช้อำนาจทางสังคมและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ชาย ด้วยการการล้อเลียนและเยาะเย้ยโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของ
ผู้ถูกกระทำแม้แต่น้อย ตัวอย่างมากมายจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า วลี "เด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชาย" หรือ 
"พวกเขาเป็นแค่เด็กผู้ชาย" มักใช้เพื่อ
แก้ตัวพฤติกรรมโหดร้ายที่เด็กผู้ชาย
กระทำต่อเด็กผู้หญิง สิ่งนี้ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการข่มขืนและการล่วง
ละเมิดทางเพศ โดยที่จริงแล้วข้อแก้ตัว
และพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรได้รับการ 
ส่งเสริมหรือยอมรับทั้งสิ้น 
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“มีการล้อเลียนอย่างผิวปากแซว 
วิจารณ์รูปร่างของผู้หญิง ฯลฯ”“ตอนชั้นเรียนประถม เด็กผู้ชายชอบดึง 

และดีดสายเสื้อชั้นในของเด็กผู้หญิง”

“สมัยมัธยมต้น พวกนักเรียนชายแอบมอง 
สีกางเกงชั้นในของเด็กผู้หญิง”

“...นักเรียนชายติดตามหรือตามตื้อนักเรียนหญิง”

“ความรุนแรงขณะไปออกเดตเกิดขึ้นบ่อยมาก”

“...ครู (พละ) คนนี้ ชอบจับหน้าอกนักเรียนหญิง...”

“มีการรังแกกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์หลายกรณี 
(ส่งรูปโป๊ หรือรูปเรื่องเพศทางโซเชียลมีเดีย)”

“...เด็กผู้ชายชอบมาแกล้งยืนขวางทางเด็กผู้หญิงตอนเดิน...”

“...พวกเด็กผู้ชายพูดกันว่า ‘ใครที่ได้จูบหรือจับหน้าอก 
(เด็กผู้หญิงคนนั้น) จะได้เงินรางวัล’”

“…เวลาเด็กผู้หญิงขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซด์ผ่าน 
พวกเด็กผู้ชาย มักจะวิ่งและพูดคำหยาบคายใส่เด็กผู้หญิง”

“…ครูพูดตลกเกี่ยวกับการข่มขืน  
นักเรียนชายก็หัวเราะ…”

“…ตอนที่เด็กผู้หญิงใส่กระโปรงและเดินขึ้นบันได 
ก็มีโอกาสที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ (มองใต้กระโปรง)”

“มีการตรวจสอบการมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง 
ครูจะเดินตรวจและจับที่ก้นหรืออวัยวะเพศของเด็กสาว 

ว่าเป็นประจำเดือนจริงหรือไม่...”

“เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กหญิงมักจะถูกล้อเลียน 
(เรื่องประจำเดือน) ในช่วงที่พวกเธอเป็นประจำเดือน”

“มีกรณีของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกตราหน้าว่า 
เป็นถ้วยรางวัล เพ่ือนร่วมชั้นของเด็กชายจะท้าเพ่ือน ๆ 
เพ่ือชิงเงินรางวัล เพ่ือจูบหรือจับหน้าอกของหญิงสาว 

เด็กหญิงรู้สึกบอบชํ้ามากจนต้องหยุดเรียน” 

        ครู, อินโดนีเซีย



การประณามเหยื่อ 

          เป็นเรื่องน่ากังวลที่จากการวิจัยพบว่ามีการทำให้เหยื่ออับอาย การประณามเหยื่อเป็นปัญหาที่       
น่าท้อใจที่เด็กหญิงและผู้หญิงต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ การตอบแบบสำรวจและการสนทนากลุ่มยืนยันว่า     
เรายังคงอาศัยอยู่ในสังคมที่เด็กผู้หญิงต้องรับผิดชอบในการปกป้องตนเองและป้องกันความรุนแรงทางเพศ 

 ข้อความจำนวนมากชี้ให้เห็นถึงการกล่าวโทษเด็กผู้หญิงว่าเป็นเหตุให้เกิดการคุกคามและล่วงละเมิด
ทางเพศ เช่น เป็นเพราะสาว ๆ ใส่เสื้อผ้ายั่วยวน สาว ๆ ไม่ควรออกไปเที่ยวตามลำพัง ผู้หญิงไม่ควรอยู่ตาม 
ลำพังกับผู้ชาย เด็กผู้หญิงต้องสวมเสื้อผ้าที่สุภาพหากต้องการความปลอดภัยและได้รับการให้เกียรติจากผู้อื่น 
เจตคติเหล่านี้ฝังรากลึกจนกลายเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งเด็กหญิงและผู้หญิงเอง เพราะโดยทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิง
มักจะตำหนิและกล่าวโทษตัวเองเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น 

 การปิดปากเหยื่อเป็นอีกประเด็นที่ร้ายแรง ความคิดเห็นจากการสำรวจและการสนทนากลุ่มสะท้อน 
ความรู้สึกนี้ในสังคม เด็กหญิงและผู้หญิงมักถูกล้อเลียน ถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางวาจา     
ทางอารมณ ์ และทางร่างกาย แต่กรณีส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ถูกจัดการอย่างจริงจังและมักจะได้รับการ 
แก้ไขอย่างเงียบ ๆ บนความทุกข์ของเหยื่อ       
ผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนระบุว่าเหตุการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ดูเหมือนจะเป็น แต่ยาก
ที่จะตรวจสอบได้ เนื่องจากเหยื่อกลัวเกินกว่า
จะพูดออกมา คำตอบจากแบบสำรวจจำนวน
มากกล่าวว่าการที่ผู้กระทำผิดเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวและญาติอาจมีส่วนทำให้เหยื่อตกอยู่ในความเงียบ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังเห็นด้วยว่าการ         
ล่วงละเมิดทางเพศหรือทารุณกรรมถือเป็นเรื่องน่าละอายและน่าอับอายต่อครอบครัวของเหยื่อ และอาจเป็น  
สาเหตุหลักที่ทำให้เหยื่อไม่กล้าแสดงตัวตน  
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ภาพ$ 4.9: จากแ4มภาพโครงการ

“เด็กหญิงและพ่อของเธอแจ้งความ 
เรื่องการข่มขืนต่อโรงเรียนและตํารวจ  

แต่ตํารวจไม่ได้เอาจริงเอาจัง และกล่าวว่า 
พวกเขากําลังใส่ร้ายใครบางคน” 

        ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, มาเลเซีย



เจตคติของโรงเรียนและครู 

 ระบบการศึกษาและโรงเรียนเองก็เป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความรุนแรงทางเพศ  
คำตอบจากแบบสำรวจระบุว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงขาดเงินทุนและทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาความเสมอภาค
ระหว่างเพศ (จึงรวมถึงความรุนแรงทางเพศด้วย) นอกจากนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดที่เด็กหญิงและ    
ผู้หญิงต้องตกเป็นเป้าของความรุนแรงทางเพศอันเกิดจากจากโครงสร้างสังคมแบบชายเป็นใหญ่และทำให้   
ผู้หญิงกลายเป็นเรื่องความใคร่ทางเพศ อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูล พบว่า มีการเสนอแนะวิธีป้องกันการ
คุกคามทางเพศด้วยการให้ความรู้แก่เด็กผู้หญิงในลักษณะการป้องปรามพฤติกรรมของเด็กหญิงด้วยการ     
ตักเตือนแบบกล่าวโทษ ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงควรได้รับความรู้เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศ 
เด็กหญิงควรสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมและสุภาพเรียบร้อยเพื่อปกป้องตนเอง ดังนั้น แผนงาน/โครงการป้องกัน 
ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่จึงยังมุ่งเน้นไปที่การสอนเด็กผู้หญิงถึงวิธีการปฏิบัติตนและวิธีการป้องกันตนเอง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เช่น การรณรงค์เตือนเด็กหญิงเกี่ยวกับการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ   

การสัมมนาเรื่องเพศศึกษา การสอนบทเรียน
ด้านศีลธรรมและศาสนาสำหรับเด็กผู้หญิง 
และการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิง 
เป็นต้น แม้ว่าแผนงาน/โครงการจะถูกสร้างขึ้น
เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิง แต่เจตคติในลักษณะนี้
จะไม่มีวันป้องกันความรุนแรงทางเพศได้    
แต่จะกลับกลายเป็นการตอกย้ำเจตคติเชิงลบ
ต่อผู้หญิงและกล่าวโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

แม้ว่าแผนงาน/โครงการเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่ดี แต่ก็สร้างขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง 
แม้ว่าเด็กหญิงและผู้หญิงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีป้องกันตนเอง แต่การบอกให้เด็กผู้หญิงสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย จึงเห็นได้ชัดว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิงในฐานะ    
ต้นเหตุของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งที่จริงแล้วผู้ชายต่างหากเป็นผู้ล่าและเป็นผู้กระทำผิดทางเพศที่ต้อง
ได้รับแก้ไข ผู้ตอบแบบสำรวจบางคนเชื่อว่านักเรียนที่ไม่ได้รับอบรมสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่และจากครอบครัว 
มักมีแนวโน้มที่จะข้องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ นอกจากนี้ ตัวครูเองก็อาจจะอึดอัดที่ต้องสอนหรือพูดคุยกับ 
นักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเพราะ  
เหตุผลส่วนตัวหรือพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
ของครูก็ตาม ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าครูมักจะ
จัดการกับกรณีความรุนแรงทางเพศโดยด่วนตัดสินเรื่อง
ที่ เกิดขึ้น จึงมีผลทำให้นักเรียนไม่กล้า เปิดเผย      
เหตุการณ์และปัญหาความรุนแรงทางที่เกิดกับตนเอง 
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“เจตคติของโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริง ๆ 
เพราะเมื่อเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศ โรงเรียน

มักพยายามปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียน  
ทางโรงเรียนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและปล่อยให้ 

ผู้ปกครองจัดการเอง” 

          ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, สิงคโปร์

“มีเพียงร้อยละ 11 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยจากการล่วงละเมิด

ทางเพศ ในขณะที่ร้อยละ 36.24 เชื่อว่าครู
และผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิดชอบดูแล

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ปลอดภัย” 

แบบสํารวจการรับรู้ของเยาวชน, ประเทศไทย



การขาดกลไกการรายงานและการให้คําปรึกษาที่เหมาะสม 

 ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพในหลายประเทศในอาเซียนระบุ สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ขาด  
โครงสร้างและกลไกที่เป็นทางการที่เอื้ออำนวยต่อการรายงานความรุนแรงทางเพศ  ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 
คดีความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขอย่างเงียบ ๆ เป็นรายกรณี และเป็นการเจรจาตกลงกัน
ระหว่างเหยื่อและผู้กระทำความผิด โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายการป้องกันและจัดการความรุนแรงทางเพศ
แบบเบ็ดเสร็จ และไม่มีกลไกและแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
ที่จะแจ้ง/รายงานเหตุการณ์ ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนหนึ่งเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้หญิงใน 
โรงเรียนนั้นพบได้บ่อยมาก และยังมีกรณีความ
รุนแรงทางเพศอีกมากมายที่ไม่ได้รายงาน 
แม้ ว่ า โ ร ง เ รี ยนหรื อมหาวิ ทยาลั ยจะ ให้     
คำปรึกษาด้านจิตใจแก่เหยื่อก็ตาม แต่ที่
ปรึกษาส่วนใหญ่ก็คือครูที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม 
ด้านการให้คำปรึกษา ครูจึงยังขาดทักษะที่
จำเป็นสำหรับงานนี้ รวมทั้ งยังขาดการ
สนับสนุนในการช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย 

	 	

	 	

	 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีพัฒนาการในด้าน
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำคัญในเรื่องการ
สร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลัง
ให้แก่เด็กหญิง อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ยังไม่มีนโยบายที่
เป็นรูปธรรมที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างพลังของผู้หญิง
และความเสมอภาคระหว่างเพศที่ได้รับการดำเนิน
การอย่างจริงจังและได้ผล ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนระบุว่าสาเหตุคือการขาดงบประมาณ แต่บางคนก็แย้งว่า
หากโรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อเด็กชายได้ โรงเรียนก็น่าจะต้องมีเงินเพียงพอ
สำหรับเด็กหญิงเช่นกัน แต่ในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะมีการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณสำหรับ
กิจกรรมของเด็กผู้ชาย นอกจากนี ้ผู้เข้าร่วมการศึกษาบางส่วนระบุว่าครูชายยังคงได้รับเงินเดือนสูงกว่าครูหญิง 
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“ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ 
มักจะไม่ได้รับการดูแลสภาพจิตใจ 

ซึ่งจําเป็นสําหรับพวกเขาในการรับมือ  
และฟื้ นฟูตัวจากประสบการณ์  

การถูกล่วงละเมิด”  

     ครู, สปป. ลาว

“ฉันคุยกับผู้บริหารหลายคนและพวกเขาอ้าง

ว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอ แต่เมื่อคุณจ้าง

หมอผู้ชาย ทําไมไม่จ้างหมอผู้หญิงด้วยล่ะ” 
       

ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา

นโยบายที่ละเอียดอ่อนเรื่องเพศสภาพ 
และการเสริมพลังให้แก่เด็กหญิง



แม้ว่าจะมีคุณสมบัติและทำงานเหมือนกันก็ตามการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าบทบาทของผู้หญิงทั้งใน 
ชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการทำงานยังคงเป็นรองผู้ชายอยู่ 

 ผู้ตอบแบบสำรวจน้อยคนนักที่กล่าวว่า 
โรงเรียนของพวกเขาจัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องเพศสภาพ และก็มีคนไม่เห็นด้วยกับ 
นโยบายดังกล่าวด้วย เพราะเชื่อว่าการศึกษาไม่ควร
เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพหรือการเสริมพลังของเด็ก 
ผู้หญิง เพราะทุกคนควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน จึงไม่
จำเป็นต้องใช้นโยบายพิเศษเนื่องจากทั้งสองเพศควร
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน ผู้ตอบแบบ 

สอบถามบางคนเชื่อว่าการมุ่งเน้นนโยบายควรเป็นการให้การศึกษาแก่ทุกคน แต่นโยบายนี้อาจมองข้าม   
ความจริงที่ว่าการปฏิบัติและความเชื่อของสังคมในเรื่องเพศสภาพนั้น เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็กผู้หญิง 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลระบุว่า โรงเรียนของพวกเขาไม่มีนโยบายอย่างเป็น  
ทางการที่เน้นการให้สนับสนุนและการเสริมพลังให้แก่นักเรียนหญิง มีผู้ตอบเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ระบุว่า
โรงเรียนของพวกเขามีโครงการในลักษณะดังกล่าว แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างอย่างเป็นทางการ            
ส่วนใหญ่เป็นเพียงการสนับสนุนทางวาจาจากครูหรือที่ปรึกษาเท่านั้น มีนโยบายบางอย่างที่ใช้หลักการไม่เลือก
ปฏิบัติทางเพศ เช่น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) แต่โดยรวมแล้วนโยบายต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ของตนมีการ
ร่วมมือกับพ่อแม่และครอบครัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และแทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศเลย สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงความจริงที่ว่าความเสมอภาคระหว่างเพศยังห่างไกลจากการ   
กำหนดนโยบายและการวางแผนของโรงเรียน 

 การฝึกอบรมครูเป็นองค์ประกอบสำคัญ
อย่างหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังให้เด็กผู้หญิง ดังที่เห็นได้จาก 
ข้อสังเกตมากมายจากผู้ตอบแบบสำรวจและ    
ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ เพื่อให้ครูตระหนักถึง
ความละเอียดอ่อนของประเด็นทางเพศและ 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ครูต้องการความรู้และการสนับสนุนจากโรงเรียน แต่ผลการสำรวจพบว่าครูใน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ หรือไม่ได้ 
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“หากหลักสูตรและตําราไม่ได้รับการแก้ไข 
เพ่ือรวมเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศ 
ก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับครูที่จะบูรณาการ

ความละเอียดอ่อนทางเพศเข้ากับ 
การสอนของพวกเขา” 

        ผู้เชีย่วชาญด้านเพศ, เวียดนาม

“ในฐานะนักศึกษาวิชาครู ฉันไม่เคยได้รับรู้
ประเด็นปัญหาเรื่องเพศสภาพมาก่อน   
ฉันต้องค้นคว้าด้วยตัวเองและเผยแพร่ 
ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิง” 

ครู, มาเลเซีย



เรียนรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในช่วงเวลา
เรียนในมหาวิทยาลัย ครูส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่มีทักษะ
และความรู้เพียงพอในการรับรู้และจัดการกับอคติทาง
เพศที่ซ่อนเร้นอยู่ นอกจากนี้ ยังไม่มีการประเมินว่าการ

ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด หรือครูประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และการสอนหรือไม่ โดยเฉพาะการ
สอนเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งประเด็นนี้ซับซ้อนกว่าที่คิด เนื่องจากไม่ใช่ครูทุกคนที่มีความ
สามารถที่จะสอนเรื่องเหล่านี้ได ้  

 องค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนต่อเรื่องความเสมอภาค 

ระหว่างเพศและการเสริมพลังให้แก่เด็กผู้หญิงนั้นต้องการความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้นำ เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง แต่ตามความเห็นของ         
ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพในทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสร้างความเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย บ่อยครั้งประเด็นเรื่องเพศศึกษาและประเด็นความละเอียดอ่อนทางเพศไม่
สามารถพูดคุยกันโดยตรงได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะผนวกมุมมองทางเพศสภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ป้องกัน  

 อคติทางเพศและเจตคติแบบเหมารวมที่กัดกร่อนสังคมของเรานั้นยังคงมีอยู่ แม้ว่าโลกจะมีความ
ก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ เป็นอันมาก และประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศที่กำลัง
พัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ แต่การแสวงหาความเสมอภาคระหว่างเพศของเราก็ยังห่างไกลจากเส้นชัยอยู่มาก  
เราทุกคนต้องทำหน้าที่ของเราในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปราศจากภาพเหมารวมทางเพศ  
และช่วยกันรื้อถอนเจตคติทางเพศและอุปสรรคที่ตีกรอบเด็กหญิงและผู้หญิงทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้พวกเขา 
เติบโตและพัฒนาเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพของสังคม  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“ฉันเห็นว่ามีการฝึกอบรมเรื่องเพศ 
แต่การนําไปปฏิบัตินั้นมีจํากัด” 

ผู้ให้ข้อมูล, กัมพูชา
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๐๕



 

 วัยเด็กและวัยย่างเข้าวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการหล่อหลอมกล่อมเกลาว่าด้วยเพศสภาวะ 
บรรทัดฐานทางเพศ เจตคติ และพฤติกรรมที่เรียนรู้ในช่วงเวลาเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น 
เด็ก ๆ ใช้เวลามากมายที่โรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนและห้องเรียนจึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการสอดแทรก       
ค่านิยมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ บทบาท เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในเด็ก ฝ่ายบริหาร  
โรงเรียน ครู และครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมระบบโรงเรียนให้ปราศจากอคติทางเพศและการ
เลือกปฏิบัติ รวมทั้งให้การศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนต่อความเสมอภาคระหว่างเพศแก่เด็ก 

 ดังที่พบในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน อคติทางเพศปรากฏให้เห็นในระบบของโรงเรียนใน       
หลากหลายมิติและส่งผลกระทบต่อนักเรียนหญิงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีอคติทางเพศและภาพเหมารวม
ทางเพศในการสอนและในตำราเรียน การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
อย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย การเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนอกหลักสูตรและโอกาสในการ
เป็นผู้นำที่ไม่เสมอภาคกัน  นอกจากนี้ นักเรียนหญิงจำนวนมากยังถูกกลั่นแกล้ง ถูกคุกคาม ล่วงละเมิด และ
เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ สิ่งที่พบนี้ชี้ให้เห็นว่าการบรรลุเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนต้องใช้แนวทาง
แบบองค์รวมที่กล่าวถึงประเด็นด้านเพศสภาพที่เป็นปัญหาในโรงเรียน 

 เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่เป็นอยู่เหล่านี้ บทนี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียน  

 กรอบการทํางานเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 การศึกษาที่สร้างตระหนักรู้และละเอียดอ่อนต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ หมายถึง    
การออกแบบและนำเสนอนโยบายและหลักสูตรการศึกษาในลักษณะที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับ
เด็กที่มีความยุติธรรมและคำนึงถึงนักเรียนทั้งหญิงและชาย  ในส่วนนี้จะนำเสนอกรอบการทำงานสำหรับการ
ศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นดังกล่าวในสี่มิติ ได้แก่ เนื้อหาสาระของบทเรียน การเรียนการสอน 
กิจกรรมในและนอกหลักสูตร และพื้นที่ทางกายภาพรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน ซึ่งแต่ละส่วน
จะมีเป้าหมายที่ต้องบรรลุหลายประการ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เป้าหมายโดยรวมของการศึกษา  
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเพศสภาพและมุ่งสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นโดยกระบวน 
การศึกษาให้โอกาสแก่นักเรียนหญิงและชายอย่างเสมอภาค 
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บทที่ 5

ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ

๐๕.



 ในกรอบการทำงาน ได้แก่ มิติเนื้อหาบทเรียนที่เน้นย้ำถึงสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู ้ มิติด้านการเรียน
การสอนที่เน้นว่าเนื้อหาจะได้รับการถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างไร มิติด้านกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
ในเรื่องความเท่าเทียมของโอกาสที่เท่าเทียมกันของเด็กชายและเด็กหญิงในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ รวมทั้ง
โอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำนักเรียน ท้ายที่สุด มิติด้านพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยแก้ปัญหา
ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ 
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กรอบที่ละเอียดอ่อนต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ

• หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ปราศจากภาพเหมารวมทางเพศ 
• บูรณาการหัวข้อเรื่องเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมอำนาจสตรี 
• บูรณาการการสอนเพศศึกษา

• ครูมีความรู้ ทักษะ เพียงพอ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการสอนเรื่องเพศสภาพ 
• มีการจัดให้ทุกฝ่ายส่วนร่วมและมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรม  
ทางเพศที่เหมาะสมในนักเรียน

• นักเรียนหญิงได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมกีฬา 
• นักเรียนหญิงได้รับการสนับสนุนให้ได้ตำแหน่งผู้นำ

• มีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ่งอำนวย 
ความสะดวกด้านกีฬา ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด 

• โรงเรียนจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งให้ความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย อารมณ์  
และจิตใจของนักเรียนทุกคน

เนื้อหาบทเรียน

การเรียนการสอน

กิจกรรมทั้งในและ

นอกหลักสูตร

พ้ืนที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก



 ในขณะที่ผู้นำ/ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการริเริ่มนโยบายและอำนวยการให้เกิดการ
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเพศสภาพในโรงเรียน การดำเนินการอย่างเหมาะสมและการเปลี่ยน
แปลงที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความพยายามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ได้แก่ คร ู นักเรียน และผู้ปกครอง 
อีกทั้งยังพบว่าในหลายประเทศให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร 
เอกชนอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการวางแผนและดำเนินการตามนโยบายด้านเพศสภาพ กรอบการ
ทำงานสำหรับการศึกษาที่ช่วยสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศมีโครงสร้างโดยรวมที่เน้นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเพศสภาพในโรงเรียน โดยส่วนต่อไปนี้จะนำเสนอ
แนวทางเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายด้านความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ แม้ว่าแนวทางสำหรับการบริหารโรงเรียนและครูจะนำเสนอโดยแยกออกจากกัน และบทบาท
ของพวกเขาอาจทับซ้อนกัน แต่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
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1. หลักสูตรและหัวข้อความเสมอภาคระหว่างเพศ  

 หลักสูตรที่เป็นทางการเปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดทำและจัดกระบวนการให้ความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการสร้างค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแก่นักเรียน การบูรณาการหัวข้อเรื่อง  
เสมอภาคระหว่างเพศเข้าในหลักสูตรจะทำให้ครูและนักเรียนรู้ถึงการตระหนักถึงปัญหาเรื่องเพศสภาพและ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับหลักการเสมอภาคระหว่างเพศว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก   
อีกทั้งหัวข้อเรื่องเสมอภาคระหว่างเพศยังสามารถรวมเข้าได้กับหลายวิชา เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์
ศิลปะ วรรณกรรม และการศึกษาลักษณะนิสัย โดยหัวข้อที่แนะนำเกี่ยวกับเสมอภาคระหว่างเพศมีดังนี้: 

หัวข้อความเสมอภาคระหว่างเพศที่สามารถบูรณาการเข้าในวิชาต่าง ๆ

วิชา หัวข้อ

สังคมศึกษา

• ความไม่เสมอภาคระหว่างทางเพศและความอยุติธรรมในประวัติศาสตร ์
• สาเหตุของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ วัฒนธรรม ภาพเหมารวมทางเพศ 
บรรทัดฐานทางเพศ การออกกฎหมาย ฯลฯ 

• ผู้หญิงที่สำคัญในประวัติศาสตร์และคุณูปการต่อสังคม

วิทยาศาสตร์

• นักวิทยาศาสตร์หญิง นักประดิษฐ์หญิง ผู้บุกเบิกหญิงที่โดดเด่น และผลงาน 
ของบุคคลเหล่านี้ 

• แนวโน้มอาชีพของผู้หญิงในสาขา STEM 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์

• (การรับรู้อคติทางเพศของตนเอง) ความตระหนักในตนเอง 
• การกลั่นแกล้งตามเพศและผลกระทบ 
• สิ่งที่ควรทำและไม่ควรเพื่อให้ผู้อื่นเคารพตนเอง

ภาษาและวรรณคดี
• ตัวอย่างภาพเหมารวมทางเพศและภาษาที่แฝงอคติทางเพศในงานวรรณกรรม 
• การคำนึงถึงคำนามและคำสรรพนามที่สื่อเฉพาะเพศชาย 
• ภาพเหมารวมทางเพศที่พบในสื่อ
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สิ่งที่ผู้บริหาร 
โรงเรียน 

สามารถทําได้



2. การเสริมพลังให้แก่เด็กผู้หญิงและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

 จากการศึกษา พบว่านักเรียนหญิงมีบทบาทน้อยกว่าเด็กชายอย่างเห็นได้ชัดในกิจกรรมกีฬาและ 
ตำแหน่งผู้นำในโรงเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีต้นเหตุมาจากภาพเหมารวมทางเพศ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
และเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับนักเรียนหญิง จึงควรสนับสนุนเด็กหญิงให้ได้รับบทบาทการเป็นผู้นำ
ในสภานักเรียนและชมรมต่าง ๆ และให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพอื่น ๆ   
ทั้งนี้ การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับนักเรียนหญิงในบางครั้งอาจต้องใช้มาตรการพิเศษหรือการ   
ดำเนินการที่เด็ดขาด เช่น การนำระบบโควตาสำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้เกิดความสมดุลทาง 
เพศสภาพ หรือจัดชั้นเรียนว่ายน้ำสำหรับเฉพาะสำหรับเด็กผู้หญิง หากเด็กหญิงลังเลที่จะเข้าร่วมชั้นเรียน   
ว่ายน้ำกับเด็กชาย	 

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโรงเรียน   

 โครงการในโรงเรียนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติและ
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศสภาพ โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนในประเด็น   
เพศสภาพ แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถอภิปรายและท้าทายบรรทัดฐานทางเพศดั้งเดิมที่สังคมกำหนดไว ้ 
และเพิ่มความสามารถในการโน้มน้าวผู้คนรอบตัวให้ปรับเจตคติ โครงการดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการ 
จัดการกับอิทธิพลของเพื่อนในการหล่อหลอมกล่อมเกลาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพของเด็ก เมื่อเด็กผลิต
ความเชื่อและเจตคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศสภาพผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การผลิตหรือส่งเสริม         
ภาพลักษณ์ทางเพศสภาพก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายมักจะรักษาบรรทัดฐานของความเป็น
ชายที่แพร่หลายในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นโดยการเยาะเย้ยผู้อื่น การท้าทายต่อสู้กัน หรือการทำเรื่องที่มี 
ความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การใช้ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงกดดัน
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ภาพ$ 5.1: จากแ4มภาพโครงการ



ในการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของความเป็นชายตามแบบดั้งเดิมนั้น นำไปสู่ความเครียด ความโกรธ และความ
รุนแรงในผู้ชาย ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กผู้ชายเท่านั้น แต่ยัง 
รวมถึงชีวิตของเด็กผู้หญิงด้วย ดังนั้น โครงการที่สอดแทรกประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม
บรรทัดฐานและพฤติกรรมทางเพศสภาพที่เสมอภาคกัน 
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โครงการที่โรงเรียนสามารถทําได้

ทักษะการไตร่ตรองและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณทำให้เด็กหญิงและเด็กชาย
ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน และการสื่อสาร 
เกี่ยวกับเจตคติและแนวทางใหม่ ๆ ในเรื่องเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กผู้ชายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กผู้ชายรู้ว่า
แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร ทำให้พวกเขาได้สำรวจนิยาม
ความเป็นชายที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มความสามารถในการตอบ
สนองต่อความขัดแย้งอย่างเหมาะสม

กิจกรรมกลุ่มและการอภิปรายเพื่อให้เกิดการใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง 
เรื่องบรรทัดฐานทางเพศของเด็กผู้ชายที่อาจส่งผลเชิงลบต่อผู้อื่น ส่งเสริมการ 
สื่อสารกับเพื่อฝูง และส่งเสริมความเป็นชายที่ถูกต้อง

การแนะนำให้นักเรียนรู้จักผู้หญิงที่เป็นต้นแบบจากหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจ 
กีฬา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ เพื่อรื้อถอนอคติทางเพศที่นักเรียนถืออยู่และเพื่อ
เสริมพลังให้แก่นักเรียนหญิง

ภาพ$ 5.2: จาก Plan/ Richard Wainwright, Plan International 
(February 2015) “Are School are Safe and Equal Places for Girls 
and Boys in Asia?” Available at https://plan-international.org/
publications/are-schools-safe-and-equal-places-girls-and-
boys-asia#download-options.  

“เกมส์/การละเล่นต่าง ๆ จะส่งสาส์น 
เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศแก่เด็ก” 

ครู, สปป.ลาว



ตัวอย่างกิจกรรม “THE GOOD SCHOOL TOOLKIT”	
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 The Good School Toolkit เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีชื่อว่า “Raising Our Voices”  
ที่ได้ออกแบบเครื่องมือที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปราศจากความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ โดยใช้แนวทางแบบองค์รวม (The whole school approach) ที่สร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ครู นักเรียน สมาชิกในชุมชน และผู้ปกครอง ดังนี้ 

ขั้นที่ 1: สร้างทีม Good School ที่มีองค์ประกอบจากครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชน 
  เป็นกรรมการรับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  
ขั้นที่ 2: เตรียมการสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยการสำรวจสภาพปัญหา สร้างการรับรู้แก่สังคมและชุมชนว่า  
    The Good School กำลังจะเกิดขึ้น  
ขั้นที่ 3:  สร้างครูที่ดีและการเรียนการสอนที่ดี ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะของครูให้เป็นครูที่ดี 
    ที่ไม่ใช้ความรุนแรง มีการจัดอบรมครู 
ขั้นที่ 4: สร้างวินัยทางบวก ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชน ต่างได้เรียนรู้และตระหนักถึง 
    ความสำคัญในการสร้างวินัยทางบวก เช่น นโยบายการไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ การสื่อสาร 
    รณรงค์ในโรงเรียนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที่ 5:  สร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย ให้คุณค่าและเคารพ 

    ซึ่งกันและกัน เช่น ห้องน้ำที่ปลอดภัย พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย 
ขั้นที่ 6:  ถ่ายทอดให้โรงเรียนและผู้บริหารร่วมกันขับเคลื่อน The Good School อย่างยั่งยืน

ภาพ$ 5.3: จาก UN Women (2019) “RESPECT: Preventing Violence against Women”  Downloaded from https://
www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package



4. เพศศึกษาที่เนื้อหาครอบคลุมทุกมิต ิ

 เพศศึกษาในโรงเรียนมักถูกมองว่ามีบทบาทในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของเพศและ 
การสืบพันธุ์ การลดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แง่มุมที่มักถูก 
มองข้ามของเพศศึกษาคือการท้าทายบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมและภาพเหมารวมทางเพศ และการส่งเสริม 
สิทธิของผู้หญิง เพศศึกษาควรครอบคลุมประเด็นการควบคุมตนเองและความยินยอมพร้อมใจในความสัมพันธ์
ทางเพศ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของผู้หญิง และแง่มุมทางอารมณ์ สังคม และจริยธรรมในเรื่องทางเพศ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรื่องเพศที่ดีต่อสุขภาพของวัยรุ่น นอกจากนี้ยังขจัดบรรทัดฐานทางเพศที่เป็น
อันตราย และช่วยแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และความไม่เท่าเทียมทางเพศได้
อีกด้วย  
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ต้องเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จะได้เข้าใจว่ามนุษย์มีสิทธิเหมือนกันทุกคน 
ทั้งสิทธิในร่างกายและการเลือกของตัวเอง 

 
      ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, อินโดนีเซีย 

 

“ ”



  
 อย่างไรก็ตามอุปสรรคด้านวัฒนธรรมและศาสนาในการสอนเพศศึกษาอย่างครอบคลุมนั้นอาจมีได้
ในหลายสังคม แม้ว่าการเอาชนะอุปสรรคทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ฝังลึกเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ ่    

การสอนเพศศึกษาสามารถปรับได ้โดยเน้นที่เนื้อหาและการนำเสนอที่แยบยล 

หัวข้อสําคัญในวิชาเพศศึกษาที่ครอบคลุมทุกแง่มุม

พัฒนาการมนุษย์ เพศศึกษา ความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก

สิ่งที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรม

• กายวิภาคศาสตร์ 
• วัยแรกรุ่น 
• ระบบสืบพันธุ์ 
• รสนิยมทางเพศ 
• อัตลักษณ์ทางเพศ

• โรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์ 

• การคุมกำเนิด 
• การตั้งครรภ์ 
• ข้อดีของการไม่มีเพศ 
สัมพันธ์ 

• ความสำคัญของการมี 
คู่นอนที่จำกัด

• ความรับผิดชอบในตัวเอง 
• การสร้างความสัมพันธ์ที่
แต่ละฝ่ายให้เกียรติกัน  

• การยินยอม 
• ทักษะการสื่อสารและ
การต่อรอง

• อิทธิพลของเพื่อน, 
ครอบครัว, สื่อ, และ
เทคโนโลยี 

• ทักษะการตัดสินใจซึ่ง
จะนำมาซึ่งการลดความ
เสี่ยง 

• การสื่อสารที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ 

• การเป็นกำลังใจให้กัน
เพื่อจะลดความเสี่ยง

294

1. ออกแบบบทเรียนที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน

2. ส่งเสริมการไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด

3. ส่งเสริมการไม่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้เหตุผลด้านความปลอดภัย 
   และความรับผิดชอบ

4. หลีกเลี่ยงการกล่าวหาและป้ายมลทินคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว 
   และเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางกายภาพ อารมณ์และจิตใจ

5. ใช้ภาษาง่าย ๆ และไม่น่ากลัว 
   (เช่น สุขอนามัยเจริญพันธุ ์แทนเพศศึกษา)

6. เปิดให้พ่อแม่และกลุ่มศาสนาเข้ามีส่วนร่วม เพื่อจะได้สนับสนุน 
   วิชาเพศศึกษา

วิธีการฝ่ากําแพง 
ทางศาสนา 

และประเพณีในการ

สอนเพศศึกษา



5. นโยบายป้องกันความรุนแรงทางเพศ 

 โรงเรียนมีหน้าที่ปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกประเภทที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ซึ่ งความรุนแรงทางเพศ
ที่เกิดขึ้นต่อร่างกายหรือจิตใจสามารถพบได้โดยทั่วไป ซึ่งเด็กผู้หญิงมักจะมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงจากเพศ
ในโรงเรียนมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยความรุนแรงทางเพศจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่และผล  
การเรียนของเด็กผู้หญิง ทั้งนี ้ ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ จึงต้องมีนโยบาย 
การป้องกันความรุนแรงทางเพศที่ครอบคลุมและเพียงพอ โดยจะต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการกับความรุนแรง
ทุกรูปแบบ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน คร ูเจ้าหน้าที่อื่น ๆ นักเรียน และผู้ปกครอง 
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ภาพ$ 5.4: “ïกษณะการñกคามทางเพศ” จากแ4มภาพโครงการ

การตระหนักรู้เป็นกุญแจสําคัญ ไม่ใช่สอนเฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้น  
แต่เราต้องสอนคนที่อาจจะเป็นผู้กระทําผิดด้วย 

ไม่ปล่อยคนทําผิดลอยนวล และต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี 

    ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, ฟลิิปปนิส์ 

“
”
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สิ่งที่โรงเรียนสามารถทําเพ่ือลดความรุนแรงทางเพศ

นโยบายที(เขียนไว้ชัดเจน 

เนื $อหาสาํคญั: คําจํากดัความของความรุนแรงทางเพศที=เกี=ยวข้องกบัโรงเรียน โดยเป็นคําแถลง
ที=เน้นอยา่งหนกัแนน่วา่ความรุนแรงทกุรูปแบบไมเ่ป็นที=ยอมรับ เตือนถงึผลทางกฎหมายที=
บงัคบัใช้ระดบัประเทศ ให้คําแนะนําที=ชดัเจนแก่เหยื=อและครอบครัวในการร้องเรียนการละเมิด
และการขอความชว่ยเหลอืที=จําเป็น เชน่ การให้คําปรึกษา การรักษาพยาบาล และความ

ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย

กลยุทธ์การป้องกัน

• ระบพืุ 'นที+เสี+ยงตอ่ความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ และสร้างพื 'นที+ทางกายภาพที+ปลอดภยัผา่น

มาตรการรักษาความปลอดภยัที+เหมาะสม เชน่ การปรับปรุงแสงสวา่งหรือการตดิตั 'งกล้องวงจรปิด

• ให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที+ของโรงเรียนเพื+อเพิ+มความรู้ ทกัษะ และพฤตกิรรมที+สนบัสนนุการปอ้งกนัความ

รุนแรงของโรงเรียน

• บญัญตัจิรรยาบรรณสาํหรับเจ้าหน้าที+ของโรงเรียนเพื+อเป็นแนวทางปฏิบตัใินชีวิตประจําวนั รักษาความเป็น

มืออาชีพด้านการศกึษา และสร้างความสมัพนัธ์ของความไว้วางใจและความมั+นใจ

• พฒันาและให้ความรู้หรือการฝึกอบรมทกัษะชีวิตแก่นกัเรียนเพื+อเพิ+มความสามารถในการปอ้งกนัหรือตอ่ต้าน

ความรุนแรง หวัข้ออาจรวมถงึกลไกการเผชิญปัญหา การตอบสนองตอ่ความรุนแรงอยา่งเหมาะสม ความ

กดดนัจากเพื+อนฝงู การคดิเชิงวิพากษ์ และบรรทดัฐานและคา่นิยมที+เทา่เทียมทางเพศ

• ใช้กลยทุธ์ให้ผู้พบเหน็เข้าแทรกซง เพื+อชว่ยนกัเรียนกําลงัเผชิญกบัความรุนแรงและชว่ยเหลอืเพื+อนฝงู ชกัชวน

ให้ผู้ เชี+ยวชาญในชมุชนที+เกี+ยวข้องทํางานร่วมกบัฝ่ายบริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที+ และครอบครัวในการปอ้งกนั

ความรุนแรง

บริการที(ตอบสนองและสนับสนุน
• พฒันากลไกการร้องเรียนเหตรุ้ายที+เข้าถงึงา่ยและให้ความที+ปลอดภยัแก่ผู้ ร้องเรียน เชน่ กลอ่งรับคําร้องที+เป็น

ความลบั การรายงานออนไลน์ หรือการสื+อสารด้วยวาจากบัเจ้าหน้าที+ของโรงเรียนที+เชื+อถือได้

• พฒันานโยบายการรักษาความลบัเพื+อสร้างความไว้วางใจแก่เหยื+อความรุนแรง  ไมค่วรเปิดเผยข้อมลูเกี+ยวกบั

เหยื+อโดยไมไ่ด้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณีที+ต้องมีการรายงานอยา่งเป็นทางการ

• สร้างกลไกในการบริการให้คําปรึกษาและสนบัสนนุเหยื+อความรุนแรงทางเพศ

กลยุทธ์การป้องกัน

บริการที่ตอบสนองและสนับสนุน
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รูปแบบของความรุนแรงทางที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพที่เกิดในโรงเรียน

การทุบตี การตบ การชก การใช้ไม้เรียว การขว้างปาข้าวของ 
การลงโทษทางร่างกายเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางร่างกาย 

กายภาพ

การข่มขืน สัมผัสอนาจาร ลูบคลำ เผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารแก่เด็ก 
พูดตลกที่ทำให้เสื่อมเสียทางเพศ ส่งข้อความที่แฝงนัยยะทางเพศ 
อย่างโจ่งแจ้ง ฯลฯ

การดุด่า การล่วงละเมิดทางวาจา การกลั่นแกล้ง การล้อเลียน  
การยั่วยุให้เกิดอารมณ์ การเรียกใช้คำหยาบเรียกผู้หญิง การกลั่นแกล้ง
ทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

เพศ

จิตใจ



6. การร่วมมือกับครู 

 บทบาทของครูในการส่งเสริมการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางเพศที่เหมาะสมกับเด็กมีความสำคัญ 

อย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงเรียนกับครูและได้รับคำแนะนำจากพวกเขา เด็กอาจนำความคิด 
ดั้งเดิมเรื่องเพศสภาพจากบ้านมาสู่โรงเรียน ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้น       
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถสนับสนุนให้ครูเข้าใจอคติทางเพศของตนเองและเตรียมความพร้อมในการ     
จัดการกับอคติทางเพศได้ โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ 

 

7. การร่วมมือกับครอบครัว 

 แนวปฏิบัติและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนจะช่วยสร้างบรรทัดฐานและเจตคติทางเพศสภาพที่  
เสมอภาคกันในตัวเด็ก แต่บรรทัดฐานและเจตคติเหล่านี้จะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของครอบครัวเอื้ออำนวย
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางเพศสภาพที่หยั่ง  
รากลึกตามประเพณีที่ครอบครัวยึดถืออาจเป็นเรื่องยาก แต่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และ     
ผู้ดูแลเด็กที่บ้านในกิจกรรมของโรงเรียนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศอาจมีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่บ้านให้เอื้อต่อการทำให้นักเรียนสร้างและรักษาคุณค่าเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศได้ในระดับหนึ่ง 
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ขั้นตอนที่ผู้บริหารสามารถทําได้เพ่ือสร้างความละเอียดอ่อน 
ต่อประเด็นทางเพศสภาพในหมู่ครู 

• พิจารณารวมมิติเรื่องความตระหนักในเรื่องเพศในการรับครูและในกระบวนการปฐมนิเทศ 

• ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องความละเอียดอ่อนต่อประเด็นทางเพศในระยะสั้นสำหรับครูเพื่อเพิ่มความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาที่เด็กผู้หญิงเผชิญในห้องเรียนและอื่น ๆ และเพื่อสร้างทักษะในการส่งเสริมการให้ทั้งเด็กหญิง
และชายมีส่วนร่วม 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอภิปรายเรื่องเพศสภาพในโรงเรียนเป็นประจำในการประชุมเจ้าหน้าที่ 

• กำหนดความละเอียดอ่อนต่อเรื่องประเด็นทางเพศสภาพให้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละวิชา/
หลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาบทเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และโครงการที่ปราศจากอคติทางเพศและ 
ส่งเสริมพฤติกรรมและเจตคติที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศในห้องเรียน
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ข้อแนะนําในการชักชวน 
ให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

 

• ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายและโครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศของโรงเรียน มุมมองของผู้ปกครองในเรื่องความต้องการของบุตรหลาน    
อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและโครงการที่ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• จัดการประชุมเพื่อข้อมูลหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ปกครองของทั้งนักเรียนหญิง
และชายเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องภาพเหมารวมทางเพศและบรรทัดฐานทางเพศแบบ
ดั้งเดิม  รวมถึงความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน และผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี          
และการเลือกอาชีพ ของบุตรหลาน 

• เชิญผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการที่เน้นการส่งเสริมบรรทัดฐาน  
และเจตคติทางเพศที่เสมอภาคกัน 

• แจ้งให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและโครงการของโรงเรียนที่เน้นการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านจดหมายข่าวหรือประกาศในโซเชียลมีเดีย  

• ให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีที่สามารถท้าทายเจตคติทางเพศ 
และสามารถส่งเสริมบรรทัดฐาน เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศที่เสมอภาคกันได้ที่บ้าน



8. ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ 

 ตามข้อค้นพบจากการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนได้
เสนอโอกาสที่สำคัญสำหรับโรงเรียนในการขยายทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่คำนึงถึงความ  
เสมอภาคระหว่างเพศ ในหลายประเทศกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการศึกษา
ได้สนับสนุนการฝึกอบรมเรื่องเพศสภาพสำหรับครู ในบางประเทศโรงเรียนได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวง   
ผลกำไรดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนต่อประเด็นทางเพศสภาพ เช่น โครงการต่อต้านการ
รังแก โครงการป้องกันความรุนแรงทางเพศ และการฝึกอบรมครู ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากรในการทำงาน 
โรงเรียนจึงควรประเมินโอกาสในการเป็นภาคีกับภาคส่วนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และให้แน่ใจว่าตนมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในด้านการศึกษา ด้านเพศสภาพ ด้านเด็ก 
และด้านการพัฒนาผู้หญิง 
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...การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูรัก 
ในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและบูรณาการเข้าไปในวิชาที่สอน 

       ผู้เชีย่วชาญด้านเพศสภาพ, เวียดนาม
”“



1. สํารวจตัวเอง 

 ครูก็คือผลผลิตของสังคมเช่นเดียวกับคนอื่นๆ บรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิมอาจส่งผลให้ครูมีอคติ
ทางเพศและความเชื่อแบบเหมารวม ซึ่งอาจจะมีผลให้ครูสอนนักเรียนตามความเชื่อของตนเองโดยปริยาย   
ขั้นตอนแรกในการขจัดอคติทางเพศและภาพเหมารวมในตัวครู คือ การทำให้ครูตระหนักถึงอคติทางเพศของ
ตนเอง โดยการใช้ชุดคำถามที่เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจอคติทางเพศ จากนั้นครูจะสามารถไตร่ตรอง
และอภิปรายในกลุ่มครูด้วยกันเพื่อพัฒนามุมมองใหม่และระบุวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอคติทางเพศและ
ภาพเหมารวมที่เกิดขึ้น  
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คําถามเพ่ือการสํารวจตัวเอง 

1. ผู้คนรอบตัวของฉันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ คู่รัก/คู่ครอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงานมี ความคิด 
   ความเชื่อเกี่ยวกับเพศสภาวะอย่างไร  
2. ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของฉัน ฉันถูกคาดหวังที่ให้ประพฤติปฏิบัติตามเพศสภาพอย่างไร 
3. ตั้งแต่ที่ฉันเติบโตขึ้นจนถึงปัจจุบัน หากฉันไม่ทำตามบทบาททางเพศสภาพหรือความคาดหวังของสังคมในเรื่อง        
    บทบาททางเพศสภาพจะมีผลที่ตามมาหรือไม ่ 
4. ในห้องเรียนที่ฉันรับผิดชอบ มีพฤติกรรม เจตคติ และการปฏิบัติใด ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิมของสังคม 
   เรื่องเพศสภาพหรือไม่? 

• ฉันคาดหวังให้เด็กผู้หญิงยึดมั่นตามความเป็นเพศหญิงตามอุดมคติดั้งเดิมหรือไม่ เช่น ต้องเรียบร้อย มีความเป็น
ระเบียบ และสงบเสงี่ยม ส่วนเด็กผู้ชายก็ยึดมั่นตามอุดมคติความเป็นชายเช่น เป็นอิสระ กระตือรือร้น และมีความ
แข็งแกร่งทางอารมณ์ไม่อ่อนไหวง่าย 

• ฉันมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กผู้ชายถามคำถามและแสดงความคิดเห็นมากกว่าการส่งเสริมเด็กผู้หญิง  
หรือเปล่า 

• ฉันให้คำชมเชยและให้ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงหรือเปล่า เช่น บอกว่าเด็กชายทำไม ่
ถูกต้อง แต่เด็กผู้หญิงพฤติกรรมเลวร้าย 

• ฉันมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กผู้ชายให้เล่นกีฬามากกว่าส่งเสริมเด็กผู้หญิงหรือเปล่า 
• ฉันมักจะใช้ภาษาที่มีลักษณะทางเพศสภาพในห้องเรียนหรือเปล่า เช่น businessman แทนที่จะเป็น 

‘businessperson’ 

• ฉันใช้น้ำเสียงต่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่า 

สิ่งที่ครู 
สามารถทําได้



2. การเลือกตําราและสื่อการเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญต่อทุกเพศ 

  บรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิมยังถ่ายทอดสู่นักเรียนผ่านตำราและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียน 
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอคติทางเพศและภาพเหมารวมมีอยู่ทั่วไปในตำราเรียนของโรงเรียนในภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครูจะต้องเลือกหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่มีความเสมอภาคระหว่าง
เพศ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศอาจเป็นปัญหาใน
หลายประเทศ ดังนั้นในขณะที่จำเป็นจะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอคติและภาพเหมารวมทางเพศอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ ครูควรดึงความสนใจของนักเรียนไปที่อคติและภาพเหมารวมนั้น และช่วยกันอภิปรายว่าสิ่งดังกล่าว      
ไม่เหมาะสมอย่างไร ตลอดจนเสนอตัวอย่างได้ถูกต้อง 
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ภาพ$ 5.7: บทบาทòงเôม (îาย) และบทบาท$เสมอภาค (ขวา) ในห(ง*อเ-ยน, จากแ4มภาพโครงการ

บทบาทดั้งเดิม บทบาทเสมอภาค

บทบาทดั้งเดิม บทบาทเสมอภาค

ภาพ$ 5.8: บทบาทòงเôม (îาย) และบทบาท$เสมอภาค (ขวา) ในห(ง*อเ-ยน, จากแ4มภาพโครงการ



 

  

เช็คลิสต์ (Checklist) สําหรับการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ

จำนวนผู้หญิงและผู้ชายที่ปรากฏในสื่อต้องไม่ส่งเสริมลักษณะทางเพศสภาพความเป็น
หญิงและความเป็นชายแบบ เช่น ผู้หญิงขี้สงสาร เจ้าอารมณ์ ต้องพึ่งพาผู้อื่น และผู้ชาย 
มีความเด็ดขาด เป็นนักแก้ปัญหา และสามารถควบคุมสถานการณ์ 

ตัวละครหญิงในสื่อการเรียนไม่ควรติดกับกิจกรรมและอาชีพของความเป็นหญิง  
แบบดั้งเดิม เช่น การเป็นผู้อภิบาลดูแลผู้อื่น ผู้ดูแลบ้าน พยาบาล พนักงานต้อนรับ 
และตัวละครชายก็ไม่ควรติดกับกิจกรรมและอาชีพของความเป็นชายแบบดั้งเดิม เช่น 
แพทย์ ผู้จัดการ ผู้นำ และนักผจญเพลิง 

จำนวนผู้หญิงและผู้ชายที่ปรากฏในสื่อการเรียนควรมีจำนวนเท่ากัน 

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ควรมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเพศสภาพ เช่น คำว่า 
“humankind” ควรนำมาใช้แทน “mankind” 

เนื้อหาวิชาและหัวข้อที่เรียนควรสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตและความต้องการของทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชาย 

การกล่าวถึงบุคคลต้นแบบ เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง นักเขียน ผู้นำ และนักกีฬา 
ควรมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน
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3. การปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ือขจัดภาพเหมารวมทางเพศ 

 การหล่อหลอมกล่อมเกลาทางเพศสภาพของเด็กได้รับอิทธิพลจากบุคคลมากมายที่เกี่ยวข้องในชีวิต
ของเด็ก เช่น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนฝูง ชุมชน และสื่อ รวมถึงภาพยนตร์ วิดีโอเกมส์ และ
เพลงยอดนิยม เนื่องจากการมีผู้คนรอบตัวเด็กมากมาย เด็กจึงอาจได้รับแนวคิดทางเพศที่ย้อนแย้งกัน         
ครูสามารถมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องเพศที่ย้อนแย้งที่เด็กได้รับมา มีการแนวปฏิบัติมากมายที่  
สามารถใช้ในห้องเรียนเพื่อรื้อถอนเจตคติทางเพศ และใช้กระตุ้นการอภิปรายเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความเชื่อ
และเจตคติเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในเด็ก 
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ภาพ$ 5.9: จากแ4มภาพโครงการ

เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้นักเรียนถามตอบคําถาม  
และกระตุ้นให้เด็กหญิงตอบคําถามมากขึน้ 

 
     ครู, กัมพูชา

”“
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ข้อแนะนําสําหรับกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือรื้อถอนภาพเหมารวมทางเพศ 

• สอนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น ภาพเหมารวมทางเพศ ความคาดหวัง
ในบทบาททางเพศ และการกีดกันทางเพศ 

• ใช้หนังสือนิทาน โปสเตอร์ วิดีโอ และสารคดีที่ท้าทายเจตคติทางเพศสภาพ 

• ให้รายชื่อคำศัพท์ เช่น “อารมณ์”, “สงบ”, “รุนแรง” และ “อิสระ” และขอให้นักเรียน
กำหนดแต่ละคำว่าเป็นลักษณะของกลุ่มใดในสามกลุ่ม - เด็กหญิง เด็กชาย และทั้งสอง   
จากนั้นให้อภิปรายว่าการเชื่อมโยงคำบางคำกับเพศใดเพศหนึ่งมีความเหมาะสมหรือไม่ 

• ให้นักเรียนวาดแนวความคิดเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักบิน และพยาบาล จากนั้นเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง           
หรือพยาบาลชายมาพูดคุยเกี่ยวกับงานและอาจเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพ 

• จัดอภิปรายเจตคติทางเพศสภาพในภาพยนตร์ยอดนิยมสำหรับเด็ก ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่         
และเทพนิยาย 

• ขอให้นักเรียนระบุอคติทางเพศที่พวกเขาสังเกตเห็นที่บ้าน โรงเรียน ละแวกบ้าน หรือในสื่อ 
เช่น รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จากนั้นขอให้เสนอทางเลือกจากสิ่งที่สังเกตเห็น   
ที่เป็นความเสมอภาคระหว่างเพศ 

• อภิปรายว่าเหตุใดผู้หญิงในแวดวงการเมือง การกีฬา และการงานที่มีรายได้สูงจึงมีจำนวนน้อย
และให้หาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว

ในชั้นเรียน นักเรียนหญิงและชายจะมีความเท่าเทียมในการตัดสินใจ...  
พวกเขามักร่วมกันตัดสินใจหรือทํางานอะไรก็ตาม 

 
       ครู, เมียนมาร์ 

”“



4. การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและเพ่ือนคร ู

 จากการศึกษาของเรา ในประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศนั้น แม้ว่าครูจะตระหนักถึงความสำคัญ     

ของการศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนในประเด็นทางเพศสภาพและพยายามส่งเสริมเสมอภาคระหว่างเพศใน
ห้องเรียน ความพยายามของพวกเขาถูกจำกัดด้วยการขาดนโยบายโรงเรียนที่เพียงพอที่และหลักสูตรที่เป็น 
ทางการ นอกจากนี้นโยบายของโรงเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร พื้นที่ทางกายภาพ พฤติกรรมที่คาดหวังของ
นักเรียน การแต่งกาย เพศศึกษา ฯลฯ อาจได้รับอิทธิพลจากอคติทางเพศที่ผู้นำและผู้บริหารโรงเรียนมีอยู่
อย่างไม่รู้ตัว นอกจากนี้ ระดับความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศในหมู่ครูอาจ 
แตกต่างกันไป ครูสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครูโดยใช้เวทีการสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในโรงเรียน  
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ข้อแนะนําสําหรับครูเพ่ือสร้างการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและเพ่ือนครู  

• เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนและการสอนนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ 
ละเอียดอ่อนและความเสมอภาคระหว่างเพศ และจัดการประชุมพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

• สังเกตและจดบันทึกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพศสภาพในโรงเรียนและหยิบยกประเด็น   
ดังกล่าวขึ้นมาปรึกษาหารือในที่ประชุม  

• นำเสนอความคิดและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการศึกษาที่คำนึงถึง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น  การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร การจัดกิจกรรม
กลุ่มสำหรับนักเรียน การอบรมครู แนวทางในการสอน และสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

• ให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อแนวปฏิบัติในการสอนของเพื่อนครู และเปิดกว้างที่จะ    
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นกัน 

• ส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางเพศใน
โรงเรียน และเป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างนักเรียนกับผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาที่  
เกิดขึ้น 



	

  

 พ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมว่าด้วยเพศสภาพเนื่องจาก
ความแตกต่างทางเพศและการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กเริ่มต้นที่บ้านตั้งแต่เยาว์วัย บางครั้งแนวคิดเรื่อง 
อัตลักษณ์ทางเพศมักเกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ก่อนเกิด ดังจะเห็นได้จากการเลือกสีเสื้อผ้าและสิ่งของตามเพศ เช่น 
สีฟ้าสำหรับเด็กผู้ชาย และสีชมพูสำหรับเด็กผู้หญิง ต่อมาในช่วงวัยเด็ก พ่อแม่และครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อ 
กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่นและการเล่นกีฬาของเด็ก การแบ่งงานใน 
ครอบครัว กฎเกณฑ์และการลงโทษ การเล่าเรื่อง และการรับสื่อที่บ้าน แม้ว่าธรรมชาติของความผูกพัน
ระหว่างพ่อแม่และลูกจะเปลี่ยนไปในช่วงวัยรุ่น พ่อแม่และครอบครัวยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการ
หล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมในวัยรุ่น  

307

สิ่งที่ครอบครัว 
สามารถทําได้

ข้อแนะนําสําหรับผู้ปกครองเพ่ือท้าทายภาพเหมารวมตามประเพณีดั้งเดิม 

• จัดหาหนังสือและเรื่องราวที่แสดงถึงชายและหญิงในบทบาทที่หลากหลาย 
• พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเจตคติทางเพศที่ปรากฎในภาพยนตร์ หนังสือ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย  
และช่องทางอื่น ๆ 

• กระจายอุปกรณ์การเล่น ตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายจะได้รับชุดของเล่นที่มีเลโก้ อุปกรณ์ทำอาหาร 
และรถดับเพลิง 

• ส่งเสริมกิจกรรมของทุกเพศ ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับ  
เพศสภาพ  

• หลีกเลี่ยงการทำให้เด็กอับอายหรือแสดงการไม่ยอมรับการเล่นของเด็กที่ไม่สอดคล้องตาม   
ความคิดความเชื่อเพศสภาพของสังคม  

• อย่ามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย  
ในการทำงานบ้าน  

• เป็นบุคคลต้นแบบการท้าทายภาพเหมารวมทางเพศเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซับ ดังนั้น ผู้ใหญ่
ทั้งชายและหญิงในครอบครัวควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้านร่วมกัน เช่น การทำอาหาร      
การดูแลเด็ก การทำงานที่ได้รับค่าจ้าง การนำขยะไปทิ้ง เป็นต้น 



ตัวอย่างโปสเตอร์ สําหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง	
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How to Raise Our Sons 
to Be Good Men
Teach your son:

 that everyone has a body boundary; he needs to ask for 
consent before entering another’s personal space

 that when a person says ‘No’ it means ’No’ — not maybe 
or I’m not sure

 that silence is not a ‘yes’

 to express his feelings and emotions; this shows 
strength rather than weakness

 to respect differences; but at the same time see we 
are more alike than we are different

 empathy so that he can see the world from all 
perspectives and ask himself, ‘How would I feel if 
this happened to me?’

 that nurturing, caring and loving is not a weakness; 
but will make him a wonderful human and a 
brilliant father

 to stand up for women and to stand with women  
so that future generations will know equality

 that violence is never the answer

 to always stand up for fairness and to never  
be afraid to do so.

  

For books and resources  
to empower children go to

www.e2epublishing.info

ภาพ$ 5.10: โปสเตอ2จาก  www.e2epublishing.info
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ภาพ$ 5.11: โปสเตอ2จาก http://www.lettoysbetoys.org.uk/raising-children-without-gender-stereotypes/

Raising children 
 without gender stereotypes

Adapted with the kind permission of Dr Finn Mackay from her article Raising Boys: The Feminist Way 

Empower your 
child to value 

and respect their 
own body and 
other people’s

1 Seek out 
good male and 

female role 
models in your 
life and theirs

2  Don’t 
presume 

the 
sex of 
others

4 

Teach 
children that 

domestic work 
is fun and 
important

10  Teach 
children that 
caring work 

is fun and 
important 

12 

 Seek out 
female 

tradespeople 
and let your 
child watch 
them work

18 Watch 
women in 
sport, 
including 
team 
sports 

20

Give them 
all the 

options for 
toys, clothes 
and colours

3 

 Facilitate 
and encourage 

emotion 
including 

crying

5  Model 
egalitarian 
relationships 
between 
men and 
women

7 

 Never use 
‘girl’ as an 

insult or 
threat

13 Model 
dealing with 

conflict in ways 
other than 

violence or
aggression

15 

 Swap round 
sex pronouns 

in children’s 
books 

6  Encourage 
your child to 

have male 
and female 

friends

8

 Challenge 
prejudice and 

discuss with 
your child

9  Teach 
children that 

DIY and 
practical work 

is fun and 
important

11 

 Don’t give 
a little girl a 
compliment 

you would not 
give to a boy

14 Do not 
glamourise 
weapons or 
violence in 

toys, clothing, 
or games

16 

 Avoid 
heavily 

gendered 
children’s 

TV

17 
 Facilitate 

and encourage 
physical play 

and expression

19 

Adapted with the kind permission of Dr Finn Mackay from her article Raising Boys: The Feminist Way 

lettoysbetoys.org.uk
info@lettoysbetoys.org.uk

@lettoysbetoys

/lettoysbetoys/lettoysbetoys



 

	 	

	 ส่วนต่อไปนี้จะเป็นกรณีศึกษาสั้น ๆ  ซึ่ งผู้จัดทำได้นำประเด็นจากข้อมูลที่ได้ มาแต่งเป็นเค้าโครงเรื่อง 
และบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ครูที่ต้องการพูดคุยกับนักเรียนหรือใครก็ตามที่ต้องการกระตุ้นความคิด
ของผู้คนเพื่อจุดประกายในประเด็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มครูด้วยกัน     
กลุ่มประชาคมโรงเรียน และกลุ่มอื่น ๆ โดยสามารถใช้กรณีศึกษาเหล่านี้เป็นสื่อการสอนได้ คำถามท้ายเรื่อง
นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้นำไปเป็นประเด็นให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมการสนทนา/อภิปรายอื่น ๆ ช่วยกันสะท้อน  
มุมมองและเสนอความคิดเห็น ซึ่งแต่ละประเด็นนั้นไม่ได้มีทางออกเฉพาะ แต่ละวัฒนธรรมนั้นมีมุมมองและ
การหาทางออกที่ต่างกัน และบางประเด็นปัญหานั้นอาจไม่มีทางออกเลย กระนั้นก็ตาม ผู้จัดทำคู่มือเล่มนี้  
หวังว่าประเด็นเหล่านี้จะจุดประกายความคิดของนักเรียนและผู้คนในภูมิภาคอาเซียนที่ยังติดอยู่ในกับดัก 
ทางบริบทวัฒนธรรมประเพณีที่เต็มไปด้วยความไม่เสมอภาคทางเพศ และหนทางสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ
นั้นยังอยู่อีกยาวไกล 

 กรณีศึกษาที่ 1: ประธานนักเรียน : จะลงแข่งดีไหมหนอ 

 วนิดาไม่เคยคิดที่จะลงสมัครเป็นประธานนักเรียนเลย แต่คุณครูกานดาซึ่งเป็นครูที่สอนเธอ   
สนับสนุนให้เธอลองดู คุณครูเห็นศักยภาพของวนิดาและเห็นความสามารถในการเป็นผู้นำของเธอ         
วนิดาครุ่นคิดถึงเรื่องนี้เมื่อกลับไปถึงบ้าน เธอบอกกับตัวเองว่ามีผู้หญิงระดับผู้นำประเทศมากมายในหลาย  
ประเทศและในหลายบริษัทใหญ่ ๆ หรือเกรต้า ทุนเบิร์ก นักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งอายุพอ ๆ กับเธอก็ 
สามารถชักจูงให้คนทั้งโลกหันมาสนใจการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมจนทุกคนหันมาทำตามที่เธอร้องขอ “ทำไม
เราถึงไม่คิดจะเป็นประธานนักเรียนบ้างหนอ” วนิดาถามตัวเอง แล้วเธอก็ตัดสินใจจะสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

 ถ้าหากว่าชนะ เธอก็จะเป็นประธานนักเรียนที่เป็นผู้หญิงคนแรกของโรงเรียน เท่าที่ผ่านมาประธาน
จะเป็นผู้ชายทั้งหมด ส่วนใหญ่พวกเขาจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเพราะเป็นนักกีฬา มีครั้งหนึ่งที่นักเรียนหญิง
สมัครแข่งขันแต่ก็มีคนเลือกเธอเพียงไม่กี่คน โดยพวกนักเรียนอ้างว่าเธอคนนั้นไม่เท่ห์เท่ากับคู่แข่งที่เป็น
นักเรียนชาย บางคนบอกว่าผู้ชายว่องไวกล้าตัดสินใจ พวกนักเรียนชายบอกว่าเขาไม่รู้จักผู้สมัครผู้หญิงแต่    
ผู้สมัครที่เป็นชายนั้นรู้จักกันดีเพราะเล่นฟุตบอลด้วยกัน 
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สิ่งที่สามารถ 
นําไปใช้ได้ 

เพ่ือการสนทนา 
และอภิปราย



 วนิดาคิดว่านโยบายเป็นเรื่องสำคัญ เธอกับทีมจึงร่วมกันร่างนโยบายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ทุกคน เช่น การจัดกลุ่ม การลดขยะ และการทิ้งขยะในโรงเรียน นโยบายของวนิดานั้นดีมากแต่การหาเสียง 
ไม่ใช่เรื่องง่าย พวกผู้ชายล้อเลียนเธอว่าน่ารักและอยากเป็นแฟนคลับของเธอ บางคนก็ว่าเธออยากดังและ
อยากเป็นที่สนใจของคนอื่น บางคนว่าเธอดัดขนตา เวลาเธอให้ LINE ID กับเพื่อนๆผู้ชาย คนก็ว่าว่าเธออยาก
ให้ผู้ชายสนใจ นักเรียนรุ่นน้องก็ว่าเธอนั้นชอบสั่งเหมือนเจ้านาย พวกเขาชอบผู้สมัครคู่แข่งที่เป็นผู้ชายมากกว่า
เพราะคนคนนั้นง่าย ๆ สบาย ๆ และเป็นมิตรกับทุกคน 

 วนิดารู้สึกท้อใจ เธอจริงใจที่จะทำให้โรงเรียนดีขึ้น แล้ววันเลือกตั้งก็มาถึง ทุกคนตื่นเต้น พวกเขา 
กระตือรือร้นมาลงคะแนน วนิดาก็ตื่นเต้น เธออยากชนะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ที่เธอจะแพ้ แต่อย่างน้อยเธอก็
เคยชนะการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าชั้นเรียน พวกเพื่อน ๆ ที่เลือกเธอเพราะเธอมีความเป็นมิตร รับผิดชอบและ
เป็นนักเรียนที่ดี การเป็นประธานนักเรียนนั้นเป็นเรื่องดี แล้วเธอก็ทำงานนี้ได้ดี แม้เธอจะเคยคิดว่าหน้าที่นี้ 
มันใหญ่เกินตัวเธอก็ตาม 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. คุณสมบัติของประธานนักเรียนควรเป็นอย่างไร ประธานนักเรียนที่เป็นผู้หญิงกับประธานนักเรียนชาย  
แตกต่างกันจริงหรือไม่ แล้ววนิดามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

2. ทำไมตอนแรกวนิดาจึงลังเลใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ในที่สุดแล้วอะไรที่ทำให้วนิดา 
ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง 

3. อะไรที่ทำให้โรงเรียนของวนิดามีแต่ประธานที่เป็นนักเรียนชาย 
4. อะไรที่เป็นอุปสรรค/ความท้าทายของวนิดาในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ 
5. วนิดามีโอกาสชนะการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะอะไร อะไรที่เป็นเงื่อนไข/ปัจจัยที่จะทำให้วนิดาชนะ/แพ ้ 

การเลือกตั้ง 
6. ทำไมผู้นำประเทศที่เป็นผู้หญิงจึงมีจำนวนน้อยกว่าผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายหลายเท่า 
 

 กรณีศึกษาที่ 2: โศกนาฏกรรมรักในวัยเรียน 

 อรุณีเป็นเด็กมัธยมที่มีแฟนแล้ว จริง ๆ แล้วเขาเป็นคนที่เธอแอบชอบอยู่  แล้วทั้งสองก็เริ่มคบเป็น
แฟนกันเมื่อปีที่แล้วนั่นเอง อรุณีกับแฟนชอบใช้เวลาทำอะไรต่ออะไรด้วยกัน พ่อแม่ของเธอเตือนเธอเสมอว่า
อย่าริรักในวัยเรียน พ่อแม่บอกว่าเธอยังอายุน้อยและต้องใส่ใจในการเรียน เพราะพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีแฟน    
อรุณีจึงไม่เคยบอกพ่อแม่เรื่องแฟนของเธอเลย 
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 เวลาสุดสัปดาห์อรุณีจะโกหกพ่อแม่ว่าไปทำงานที่บ้านเพื่อน แต่จริง ๆ แล้วเธอไปอยู่กับแฟนเมื่อแม่
ของแฟนไปทำงานที่ต่างจังหวัดและนาน ๆ จะกลับบ้านครั้งหนึ่ง อรุณีใช้เวลาอยู่กับแฟน พูดคุยหยอกล้อกัน 
ทั้งสองจับมือกัน ดูหนังใน Netflix  เวลามีฉากรักทั้งสองก็รู้สึกหัวใจเต้นแรง 

 แล้วทั้งสองก็มีอะไรกันตอนวันหยุดวันหนึ่ง วันนั้นพี่ชายของแฟนก็ไม่อยู่บ้าน แฟนขอให้อรุณีเป็นของ
เขาและเธอก็ไม่สามารถทัดทานคำขอได้ แล้วประจำเดือนของเธอก็ไม่มา อรุณีรีบไปซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์ 
แล้วพบว่าเธอตั้งท้อง อรุณีไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร เธอโพสต์หาทางออกในโลกออนไลน์ หลายคนก็ให้หลาย
คำแนะนำ แต่ท้ายที่สุดอรุณีก็หาทางออกไม่ได้ อรุณีบอกกับแฟน แต่เขาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง 
เขาบอกว่าเขาบอกพ่อแม่เขาไม่ได้และเขาก็ไม่อยากเสียอนาคตการเรียนของเขา อรุณีรู้สึกสิ้นหวัง และสุดท้าย
ท้องของเธอจะโตขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนก็จะต้องรู้แล้วเธอก็ต้องลาออกจากโรงเรียน “ฉันควรจะทำยังไงดี”       

อรุณีร้องถามตัวเอง 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ท่านคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษาข้างต้น และคิดอย่างไรต่อปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน 
2. ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นต่อชีวิตของอรุณีและความรู้สึกของอรุณีเป็นอย่างไร 
3. ใครบ้างที่ควรมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอะไร 
4. เราควรจะให้คำแนะนำอรุณีว่าอย่างไร 
5. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนจะช่วยป้องกันการตั้งท้องในวัยเรียนได้หรือไม่ อย่างไร  
หากคิดว่าได้ โรงเรียนควรเน้นให้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง วิธีการให้ความรู้ควรเป็นอย่างไร ที่จะทำให้นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจจริง ๆ 

 กรณีศึกษาที่ 3: นักกฎหมายที่ทําผิดกฎหมาย 

 กลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่ง  ตั้งห้องสนทนา (Chatroom)  พวกเขาตั้งชื่อ
ห้องว่า  “นักกฎหมาย”  สมาชิกทั้ งหมดเป็นนักศึกษาปี 1  นักศึกษาพวกนี้จบจากโรงเรียนมัธยมชั้นนำจาก   
ทั่วประเทศ  ห้องสนทนานี้เป็นเสมือนห้องที่พวกเขาเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และถกเถียงประเด็น
ต่าง ๆ สมาชิกในห้องรู้สึกสนิทสนมกันราวกับว่าได้รู้จักกันมานาน ต่อมาอีกไม่นานนักก็เริ่มมีคนโพสต์รูป   
นักศึกษาสาวจากต่างคณะ แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น พวกเขาเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องหน้าตา
ของสาวที่ถูกโพสต์ วิจารณ์ว่าเซ็กซี่แค่ไหน บางคนบอกว่ารูปสวยจนทำให้ตนถึงกับฝันเปียก แล้วความเห็นก็
เริ่มหยาบคายขึ้นเรื่อย ๆ พวกสมาชิกพูดตลก ๆ ว่าพวกเขาวางแผนจะไปหลอกผู้หญิงพวกนี้ให้มาหลับนอน
ด้วย ความเห็นประเภทนี้เริ่มมากขึ้นจนมีสมาชิกที่ทนไม่ได้ พวกเขาถ่ายรูปหน้าจอแล้วเอาไปโพสต ์         
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ในอินสตาแกรม สาธารณชนได้เห็นและประณามคนที่โพสต์ความเห็นหยาบคายเช่นนี้ สำหรับสาธารณชนแล้ว
คำพูดพวกนี้เป็นการคุกคามทางเพศ แล้วเรื่องก็แพร่ไปทั่วในโซเชียลมีเดีย พวกที่โพสต์ความเห็นหยาบคายก็
ไปกล่าวในห้องสนทนาว่าพวกเขาถูกสังคมลงโทษทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร ความเห็นของพวกเขาไม่ได้ทำร้าย
ใคร แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกพวกผู้หญิงพวกนี้ด้วย มันเป็นแค่การพูดตลกที่พวกผู้ชายเขาทำกัน พวกเขา
เพียงแต่พูดเล่นสนุก ๆ แต่สมาชิกที่เอาเรื่องออกไปโพสต์ต่างหากที่อ่อนไหวเกินไปและควรถูกขับออกไปจาก
ห้องสนทนาเสีย เพราะพวกเขาทรยศต่อเพื่อน ๆ ในกลุ่ม จนเกิดการทะเลาะกันในห้อง บางคนถามว่าถ้าเกิด
เรื่องนี้กับพี่สาวน้องสาวของเรา เราจะทำอย่างไร  สองฝ่ายเถียงกันจนห้องแทบจะลุกเป็นไฟ ค่ำวันนั้นคณบดี
ออกคำประกาศขอโทษสังคมเรื่องสิ่งที่นักศึกษาทำไม่เหมาะสม เธอกล่าวว่า เธอจะตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้  
เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจออกประกาศเตือนว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมาย และหากพบว่ามีความผิดโทษคือ      
การจำคุก 1 ปี และเสียค่าปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นจึงเป็นการคุกคามทางเพศ 
2. ใครคือผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ข้างต้น 
3. ท่านคิดอย่างไรที่ตอนแรกไม่มีใครในกลุ่มแสดงความไม่พอใจหรือตักเตือนเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน จนกระทั่ง
มีการ “แฉ” เรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย 

4. ในเหตุการณ์การคุกคามทางเพศแบบ “หยอกล้อ” และ “ตลกทางเพศ” ใครเป็นคน “ทำ”  
และใครเป็นคน “ทน” เหตุการณ์ดังกล่าวพบเห็นโดยทั่วไปหรือไม่ ทำไมจึงถือเป็นเรื่องปกติที่ใคร ๆ ก็ทำ 

5. เราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศในโซเชียลมีเดียได้อย่างไร 

 กรณีศึกษาที่ 4: กัลยาในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

 กัลยาเป็นเด็กหญิงชั้นประถมปีที ่6 ที่สาวเกินวัย  คุณยายที่เลี้ยงดูเธอมาบอกว่าเธอกำลังแตกเนื้อสาว 
พ่อแม่ของกัลยาต้องไปทำงานต่างจังหวัด คุณยายจึงเป็นผู้เลี้ยงดูเธอ กัลยามีเพื่อนหลายคนทั้งหญิงและชาย 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่แสนจะยากเย็นสำหรับเธอ เธอรู้สึกว่าไม่มีวันจะเรียนคณิตศาสตร์ได้เลย ตลอด  
ชีวิตของเธอได้ยินคำพูดที่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาสำหรับผู้หญิง แต่ตอนนี้กัลยามีครูวันที่แสนจะใจดีและตลก 
วันที่ครูวันบอกว่าจะช่วยติวกัลยาหลังเลิกเรียน แล้วกัลยาก็อยู่หลังเลิกเรียนให้ครูวันติวคณิตศาสตร์ทุกวัน 
แต่หลัง ๆ มานี้กัลยารู้สึกว่าครูวันชอบจับเนื้อตัวเธอ เริ่มจากจับมือ แขน แก้ม และวันนี้เขาลูบไล้เนื้อตัวของ
เธอ กัลยารู้สึกอึดอัด เธอไม่ได้ร้องออกมาและไม่ได้บอกให้ครูหยุดเพราะเธอกลัว ไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้ว   
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กัลยาก็ยังอยากให้ครูช่วยติวคณิตศาสตร์ กัลยากลับบ้านและตอนทานข้าวเย็นเธอเงียบผิดปกติจนคุณยาย
สงสัย คุณยายถาม กัลยาจึงร้องไห้แล้วเล่าเรื่องให้คุณยายฟัง 

 คุณยายรีบไปพบครูใหญ่ที่โรงเรียน ครูใหญ่หารือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ครูใหญ่ก็กลัวโรงเรียนจะ
เสียชื่อเสียง ครูใหญ่เรียกครูวันมาพบ และครูวันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเรื่องเช่นนี้ ครูใหญ่สงสัยว่าคุณยายทำให้
เรื่องใหญ่เกินจริงไปหรือเปล่า ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย และถ้ามีคนรู้เรื่องนี้ขึ้นมาผู้ที่จะเสียหายที่สุดก็คือ
กัลยาซึ่งเป็นเด็กผู้หญิง อีกทั้งเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวแบบนี้กัลยาเองก็จะมีมลทินไปตลอดชีวิต ครูใหญ่ตัดสินใจ
เปลี่ยนให้ครูวันไปสอนห้องอื่นและให้ครูผู้หญิงมาสอนชั้นประถม 6 แทน 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. กัลยามีความรู้สึกอย่างไร เมื่อครูวันมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อเธอ 
2. หากท่านพบเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านจะทำอย่างไร 
3. การตัดสินใจของครูใหญ่มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีความเป็นธรรมต่อกัลยาหรือไม่ อย่างไร     
น่าจะมีทางเลือกหรือทางออกอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากมีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรม         
ควรเป็นอย่างไร 

4. หากมีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนอีก ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้นักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อมีที่พึ่งและมี
ทางออก 

5. เหตุการณ์คุกคามทางเพศอย่างในกรณีข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพราะอะไร    
เราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร 

 กรณีศึกษาที่ 5: ความปลอดภัยในโรงเรียน 

 คุณครูสุดาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนในตำบลที่เด็ก ๆ ในหมู่บ้านใกล้ ๆ มาเข้าเรียน คุณครูสุดาอยากให้
เด็ก ๆ  มาเรียนอย่างมีความสุขและอยากให้พวกเขาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่  เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้มีข่าวที่  
โรงเรียนแห่งหนึ่งว่ามีเด็กหญิงถูกกระทำชำเราในห้องน้ำ คุณครูรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นอย่างมาก พอมองด ู  
โรงเรียนตัวเอง คุณครูก็คิดได้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ที่โรงเรียนทุกแห่ง โรงเรียนของคุณครูก็ไม่เว้น คุณครู  
สุดาเชื่อว่าโรงเรียนนั้นควรเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ และเด็กทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองจากโรงเรียน 
ครูสุดาจึงเรียกประชุมครูเพื่อระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนปลอดภัย พวกครูจึงตั้งคณะทำงานที่
เรียกว่า “ความปลอดภัยในโรงเรียน” คณะทำงานสำรวจบริเวณโรงเรียนจนทั่วและพบว่าห้องน้ำนั้นอยู่ไกล
จากอาคารอื่น ๆ มากและที่ตั้งก็ไกลลับตาคน นักเรียนชายบางคนแอบไปสูบบุหรี่กันที่นั่นแม้ว่าโรงเรียนจะมี
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กฎห้ามสูบบุหรี่ก็ตาม บางครั้งพวกเขาก็ไปชกต่อยหรือยกพวกตีกัน สิ่งแรกที่คณะทำงานทำคือออกกฎไม่ให้ 
นักเรียนไปห้องน้ำคนเดียว ทุกครั้งที่มีคนต้องการเข้าห้องน้ำ นักเรียนคนนั้นต้องขอให้เพื่อนเดินไปด้วย  

นอกจากนั้น คุณครูสุดาก็จดรายการของบริเวณที่มืดในโรงเรียนและเร่งการติดตั้งไฟให้แสงสว่าง   
ส่วนการจัดการปรับปรุงห้องน้ำนั้นต้องมีงบและคุณครูก็รีบของบประมาณจากเขตการศึกษา คุณครูให้ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันในกระบวนการนี้ มีนักเรียนเสนอความคิดเห็นว่า ห้องน้ำควรจะสะอาด นักเรียนหญิงขอว่าห้องน้ำ
น่าจะมีตู้ผ้าอนามัยให้นักเรียนหญิง คุณครูสุดาปรึกษากับครูสอนวิชาสุขศึกษา โดยขอให้ครูเน้นกับนักเรียน
เรื่องสุขอนามัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยย่างสู่วัยหนุ่มสาว และครูควรจะพูดคุยกับนักเรียนเรื่อง
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ด้วย หัวข้อที่ควรพูดถึงคือความสัมพันธ์ทางเพศ การตั้งครรภ์ และการคุกคามทางเพศ 
เมื่องบประมาณมาถึง โรงเรียนก็สร้างห้องน้ำใหม่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและอยู่ในระยะสายตาของคร ู
และเป็นที่แน่นอนว่าโรงเรียนจัดครูเวรคอยตรวจตราทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน 

 คุณครูสุดาบอกกับตัวเองว่ายังต้องทำอะไรมากกว่านี้ ในโรงเรียนมีความเสี่ยงมากมาย นักเรียนที่นั่ง
รถโรงเรียนกลับบ้านก็อาจมีความเสี่ยง คนขับรถเป็นผู้ชายและบ้านนักเรียนบางคนก็อยู่ไกล นักเรียนที่รถไปส่ง
คนสุดท้ายอาจได้รับอันตรายได้ คุณครูสุดาต้องคิดมาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น คุณครูตั้งใจจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครควรตกอยู่ในอันตรายและนักเรียน
หญิงชายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. วิธีการแก้ไขปัญหาของครูสุดาจะช่วยป้องกันความรุนแรงทางเพศได้หรือไม่ 
2. พื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศในโรงเรียนอยู่ที่ไหนบ้าง ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ 
   ที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียนในสถานที่เหล่านั้น ใครเป็นผู้กระทำ ใครตกเป็นเหยื่อ 
3. เราควรจะมีวิธีการอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงทางเพศ
 

 กรณีศึกษาที่ 6: ความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียน 

 ด้วยความเมตตาที่มีต่อเสมียนที่เพิ่งเกษียณจากโรงเรียน ครูใหญ่จึงอนุญาตให้เขาใช้รถตู้เพื่อให้บริการ
รับส่งนักเรียนในโรงเรียน ดูเหมือนทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ปกครองมาร้องเรียนกับ
ครูใหญ่ว่าลูกสาวของเธอร้องไห้ไม่ยอมไปโรงเรียน หลังจากการเกลี้ยกล่อมหลายครั้ง ลูกสาวของเธอก็สารภาพ
ว่าเธอไม่ชอบนั่งรถตู้ตามลำพังกับคนขับ เพราะบ้านของเด็กหญิงอยู่ไกลจากโรงเรียนมากที่สุด จึงถูกรับก่อน
และไปส่งที่หลัง  คนขับจะให้หนูน้อยนั่งข้างหน้ากับเขา และสั่งให้เธอสัมผัสเขา และเขาก็สัมผัสเธอด้วย     
เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เธอรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุข และถึงกับหวาดกลัว   
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ขนมหรือของเล่นที่เขาเสนอให้เธอเพื่อล่อใจให้ “เล่น” กับเขา แต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะชดเชยความรู้สึก
อึดอัดและความกลัวของเธอได้เลย 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ครูใหญ่ควรจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 
2. การให้บริการรับส่งนี้ควรหยุดทันทีหรือไม ่
3. ผู้ปกครองควรอดทนรอผลจากคณะกรรมการสอบสวนที่โรงเรียนแต่งตั้งหรือไม่ 
4. หากคำตัดสินคือ “ยังไม่ได้เกิดอันตรายจริง” อย่างที่มักเกิดขึ้นในกรณีที่คล้ายกัน ผู้ปกครองควรทำอย่างไร 
5. ควรมีมาตรการใดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กกับการเดินทางไปกลับโรงเรียน
  

 กรณีศึกษาที่ 7: ทําไมผู้ชายถึงร้องไห้ไม่ได้ 

 เท่าที่ป้องจำได้ เขาถูกสอนไม่ให้ร้องไห้ “เราเป็นผู้ชาย เราต้องเข้มแข็ง” ป้องต้องกลั้นน้ำตาและกลืน
สะอึกสะอื้นทุกครั้ง เขารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่พวกผู้หญิงไม่โดนแบบเดียวกัน ป้องได้รับการบอกกล่าวและ 
ย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเขาต้องกล้าหาญ เพราะเขาถูกคาดหวังให้ดูแลครอบครัว เขาเติบโตอย่างไร้ความรู้สึกมั่นคง 
และรู้สึกผิดมากว่า เมื่อโตขึ้นอาจไม่สามารถบรรลุความคาดหวังที่ถาโถมมาที่เขาได้ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. เด็กผู้ชายจำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ต่างจากความเชื่อดั้งเดิมที่แฝงอคติหรือไม่ 
2. เด็กผู้ชายและผู้ชายจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการกดดันให้ปฏิบัติตัวเป็น "ชาย” ตามแนวคิด 
    ภาพเหมารวมหรือไม ่

  

 กรณีศึกษาที่ 8: ภากับข้อจํากัดของตัวเอง 

 ภาเป็นนักเรียนที่ขยัน และมีความรับผิดชอบ เธอเกือบพลาดโอกาสที่จะไปโรงเรียน เพราะพ่อแม่ของ
เธอเห็นว่าภาและพี่ชายฝาแฝดของเธอจะทำให้ครอบครัวเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป หากทั้งคู่ต้องไปโรงเรียน
พร้อมกัน โชคยังดีที่ราคาสินค้าเกษตรในปีนั้นสูงและครอบครัวก็เก็บเกี่ยวได้มากมาย ภาก็เลยไปโรงเรียน  
แต่ตลอดมาเธอได้ยินพ่อแม่ของเธอพูดว่า “เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถส่งลูกเรียนได้เพียงคนเดียว ลูกสาวจะ
ต้องเป็นคนลาออก”  ภาไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไม  แต่เธอก็ยอมรับ  เช่นเดียวกับที่เธอเต็มใจซักเสื้อผ้าของพี่ชาย
ฝาแฝดและพี่ชายคนโตของเธอ ภายังช่วยตักน้ำใช้ในบ้าน ล้างจาน และงานบ้านอื่น ๆ ที่แม่สั่งให้ทำ บ่อยครั้ง
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ที่เธอสงสัยว่าทำไมพี่ชายฝาแฝดและคนโตถึงเป็นอิสระและสามารถเล่นและสนุกสนานได้โดยไม่ต้องทำงาน 
อะไรอย่างจริงจัง แม่ของเธอและผู้ใหญ่คนอื่น ๆ มักจะอธิบายว่า “ก็พวกเขาเป็นผู้ชายนี่ แต่เธอเป็นแค่เด็ก  
ผู้หญิง” 

 ที่โรงเรียน ภาเรียนได้ดีมาก แต่หลังจบชั้นประถม พ่อแม่ก็ส่งเธอไปทำงานในเมือง เธอทำงานหนัก
และเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้าง ภาน้อมรับในทุกโอกาสที่ทำให้เธอพัฒนาและเสริมสร้างทักษะตนเอง และเธอ
ก็เริ่มตระหนักว่าเธอไม่สามารถทำงานต่าง ๆ ได้สำเร็จ ราวกับว่าเธอกลัวความสำเร็จ ที่แย่ไปกว่านั้น เธอไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ชายได้ แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอไม่ได้ด้อยกว่าเพื่อนร่วมงานชายของเธอ เธอให้เหตุผลว่า  
“ฉันก็ทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องเพิ่มความเครียดและความวิตกกังวลให้กับตัวเอง ท้ายที่สุด งานกำกับดูแล
และงานบริหารไม่เหมาะกับฉัน แต่เหมาะกับผู้ชาย” 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ทำไมภาไม่สามารถจะบรรลุความสามารถ/ศักยภาพของตนจนถึงที่สุด  
2. ทำไมผู้หญิงที่ขยัน ฉลาด และเก่ง หลีกเลี่ยงการแข่งขันและการก้าวสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น  
3. การขาดความมั่นใจและความไม่แน่ใจบั่นทอนความสำเร็จคนได้มากหรือไม่  
4. ทำไมภาถึงขาดความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง   

 

 กรณีศึกษาที่ 9: ผู้หญิงเป็นปัญหาในการสร้างความเสมอภาค 
 ระหว่างเพศได้หรือไม่ 

 ป้ามูลมองว่าตัวเองเป็นคนมีความยุติธรรมและมีเหตุผล เธอถือเป็นบุคคลสำคัญและมีอิทธิพลใน
หมู่บ้านของเธอและในหมู่บ้านใกล้เคียง ป้าเก่งเรื่องการทอผ้าไหม การทำอาหาร และการทำขนม ป้ามูลเป็นที่
ต้องการของนักพัฒนาจากทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อได้รับฟังการแนะนำแนวคิดเรื่องความเสมอภาคระหว่าง
เพศครั้งแรก ป้ามูลไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเธอเพราะเธอเป็นผู้นำที่มีอำนาจ แต่เมื่อเธอไตร่ตรองเรื่องนี้
อย่างลึกซึ้ง เธอเริ่มไม่แน่ใจว่า เธอเป็นปัญหาหรือทางออกเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ   เธอจำได้ว่า
เธอเคยไม่ยอมให้หมอผู้หญิงรักษา  และเธอปฏิเสธที่จะใช้บริการของช่างยนต์หญิง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
เธอครุ่นคิดว่าทำไมเธอไม่ได้คัดค้านโครงการลงทุนของสามีของเธอและเพื่อน ๆ ของเขาได้คิดทำกันซึ่งก็ได ้   
ล้มเหลวตามที่เธอคาดคิดไว้ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับลูกชายและลูกสาวของเธอนั้น เธอตระหนักดีว่า
เธอตามใจลูกชายตลอดเวลาแต่เธอเรียกร้อง บังคับ และคาดหวังจากลูกสาวมากเหลือเกิน 
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คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ทำไมผู้หญิงมักจะไม่ค่อยสนับสนุนผู้หญิงด้วยกันเอง  
2. ป้ามูลเริ่มเข้าใจประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ เมื่อเธอได้คิดทบทวนและไตร่ตรองประสบการณ์ 
ของตัวเองหรือไม่  

3. ทำไมป้ามูลถึงไม่ท้วงติงโครงการลงทุนที่สามีและเพื่อน ๆ ของเขาจะทำกัน  
4. แม่ทั้งหลายควรปฏิบัติตัวต่อลูกชายกับลูกสาวอย่างไร 

 

 กรณีศึกษาที่ 10: ผู้หญิงกับการเมือง 

 ส.ส. หญิงสาวผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเธออย่างเต็มที่ เธอรู้อยู่เต็มอกว่า
มีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จ แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจ     
เมื่อพบว่าการเข้าถึงสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีผู้ชายครอบงำนั้นไม่ง่ายเลย รัฐสภาเป็นเหมือนเครือข่ายของพรรค
พวกและเพื่อนฝูงชายกลุ่มต่าง ๆ จำนวนมาก ความที่เธออายุยังน้อยและเป็นผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นอุปสรรค 
อุปสรรคที่เธอพูดออกมาไม่ได้เพราะเสมือนเธอไม่มีตัวตน เธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย เมื่อส.ส.ชายอาวุโส
คนหนึ่งได้อนุเคราะห์เธอเสมือนให้เธอได้อยู่ใต้ปีกของเขา และสอนเธอถึงวิธีปฏิบัติตัวอย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการในเวทีการเมือง  ด้วยความเฉลียวฉลาดและทุ่มเทอย่างเต็มที่กับงานของเธอ เธอจึงเริ่มปรากฏ
ตัวขึ้นในฐานะบุคคลที่พึ่งพาได้และน่าเชื่อถือซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน “ผู้ขับเคลื่อนและต่อรอง” ในระบบ
ต้องการคนช่วยงานที่แข็งขันในคณะกรรมการงบประมาณอันทรงเกียรติ เธอถูกทาบทามให้เข้าสมัครตำแหน่ง 
นี้ โดยรู้ว่าผู้ใหญ่และคนอื่น ๆ จะสนับสนุนเธอ อย่างไรก็ตาม เมื่อส.ส.ผู้อาวุโสชายซึ่งเป็นอดีตผู้ให้ความ     
อนุเคราะห์และเป็นผู้ให้คำแนะนำเธอ ขอให้เธอถอยจากการลงชิงตำแหน่งเพื่อหลีกทางให้เขา เธอรู้สึกผิดหวัง
แต่ก็ต้องยอม 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ผู้แทนหญิงควรถอยให้ตามที่ถูกร้องขอไหม ทำไม  
2. อะไรทำให้เธอต้องทิ้งโอกาสที่ดีอย่างนั้น 
3. ผู้แทนสาวกลัวที่จะแข่งกับนักการเมืองอาวุโสหรือไม่  
4. เธอจะมีกำลังใจและแรงใจสู้หรือไม่เมื่อการแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้น 
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 กรณีศึกษาที่ 11: เมื่อครูถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิด 

 เมื่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกสาวของเธอไม่มีความสุข หดหู่ และหวาดกลัว เธอจึงเกลี้ยกล่อมจนลูกยอมเล่า
ว่าเธอกับเพื่อนนักเรียนหญิงอีกสองคนถูกครูคนหนึ่งลวนลามอย่างต่อเนื่อง การที่ครูขอให้อยู่หลังเลิกเรียนจึง
เป็นฝันร้ายของเด็กผู้หญิงแต่ละคน พ่อแม่จึงปรึกษากันว่าควรทำอย่างไร พ่อแม่นั้นเป็นเพียงชาวนาที่ยากจน 
มีความเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับครูที่มีสถานะสูงกว่า นอกจากกลัวครูแล้วยังกลัวว่าลูกสาวจะอับอายและ 
มีมลทินเมื่อเรื่องเป็นที่รับรู้กัน ในที่สุดแม่ที่โกรธจัดคนหนึ่งได้ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน และได้มีการตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน โดยผู้อำนวยการให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
อย่างไรก็ตาม เขาเร่งเร้าและอ้อนวอนให้เก็บเรื่องนี้ไว้ในโรงเรียนไม่ให้เผยแพร่ออกไป เพราะเกรงว่าเรื่องนี ้
จะอื้อฉาวและจะทำลายชื่อเสียงที่ดีของโรงเรียน 

 ครูผู้ชายส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ครูหลายคนรวมถึงครูผู้หญิงบางคน 
ได้ให้การว่าครูที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นคนดี ครูจำนวนหนึ่งได้จัดพิธีการพิเศษเพื่อปัดเป่าความชั่วและเคราะห์ร้าย
ของครูผู้ถูกกล่าวหา เด็กผู้หญิงทั้งสามและครอบครัวไม่ได้รับการปลอบโยนและไม่ได้รับการสนับสนุน        
แต่อย่างใด บางคนในโรงเรียนถึงกับเรียกเด็กผู้หญิงว่า "คนโกหก" 
  

คําถามเพ่ือการอภิปราย 

1. ครูใหญ่และครูต้องใช้มาตรการอะไรบ้างในสถานการณ์เช่นนี้ 
2. ถ้ามีนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนอย่างเป็น       
   ทางการจะช่วยจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ดีกว่าหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. เป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่ครูคณะหนึ่งจะจัด “พิธี” สำหรับผู้ถูกกล่าวหา 
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 กรณีศึกษาที่ 12: เมื่อเรื่องตลกไม่ตลกอีกต่อไป 

 เมื่อถ้อยคำหรือข้อความนั้นกระทบกระเทือนจิตใจ หมิ่นศักดิ์ศรี ความเคารพตนเองหรือความ   
ภาคภูมิใจในตนเองของผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องตลกเกี่ยวกับผู้หญิงมากมายหลายเรื่องที่ถูกเล่าต่อ ๆ กันมาโดย  
ผู้เล่าอ้างว่าเป็นเรื่องตลก สนุก และเพื่อสมานมิตร แต่คำพูดเหล่านี้มีลักษณะดูแคลนและด้อยค่าเด็กหญิงและ
ผู้หญิงเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ผิด และยังสร้างความเจ็บปวดและความอับอายให้กับผู้ที่ถูกกล่าวถึง พร้อมทั้ง
ทำให้ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงสูญเสียความมั่นใจได้ 

ตัวอย่าง 

ก) “อกแบนเหมือนกระดานโต้คลื่น” 

ข) “สิ่งที่เธอมีก็เหมือนไข่ดาว” 

ค) “เธอดำเหมือนควาย” 

ง) “ผมกับภรรยาถูกปล้นและถูกบังคับให้นอนคว่ำหน้า เมื่อโจรถามว่า 'เคยเห็นหน้าฉันไหม' ฉันตอบไปอย่าง 
    รวดเร็วว่า ‘ฉันไม่เห็น แต่เมียฉันเห็น’ " 
จ) “ผู้หญิงสามารถปลอบโยนได้ง่าย เมื่อภรรยาโกรธฉันมาก ฉันก็แค่เอาใจซื้อของขวัญให้เธอ” 

ฉ) “แหวนเพชรสามารถดับความโกรธและความขุ่นเคืองใด ๆ ของผู้หญิงได้” 
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สะท้อนมุมมองและหนทางข้างหน้า 
 

สะท้อนมุมมอง 

 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างในเรื่องสถานะของเพศสภาพในโรงเรียนพบได้ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายภายในแต่ละประเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น 
ความเป็นเมืองกับชนบท ความแตกต่างทางสถานะเศรษฐกิจและสังคม ระดับประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนศาสนาและชาติพันธุ์ แต่เมื่อกล่าวถึงอคติทางเพศ ภาพเหมารวมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ 
การกลั่นแกล้ง และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงโดยครูแล้ว ทุกประเทศไม่ได ้  
ต่างกันมากนัก เห็นได้ชัดว่าในหลายประเทศที่ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนเกิดขึ้นเมื่อยังขาดการคุ้มครอง
เด็กจากสถานที่ไม่ปลอดภัย  เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของหรือห้องเรียนที่เปิดไว้แต่ไม่ได้ใช้  นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่
ทุกประเทศคล้ายคลึงกัน คือ เจตคติและภาพเหมารวมทางเพศที่ส่งผลให้เกิดการกีดกันไม่ให้เด็กผู้หญิงเข้าร่วม 
กิจกรรมนอกหลักสูตร การเลือกวิชาที่เรียน และประเภทของกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้เล่น อำนาจมากล้นจาก    
ประเพณีและวัฒนธรรมที่หยิบยื่นให้เพศชายนั้นเห็นได้ชัดในชีวิตการเรียน ทุกโรงเรียนต่างมีเรื่องเหล่านี ้   
จะต่างกันก็เพียงแต่ความหนักหนารุนแรงของปัญหาที่มีเหมือนกันเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ทุกประเทศมี 
หนังสือเรียนที่ต้องปรับปรุงในแง่ของเนื้อหาและภาพประกอบอันไม่พึงประสงค์ ในบางประเทศตำราได้ผ่าน
การแก้ไขปรับปรุงโดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการวางแผน โดยคาดหวังว่าจะได้มาซึ่งตำราเรียนที่
เป็นกลางและสื่อการอ่านที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ความคิดริเริ่มสำหรับการแก้ไขและการ  
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือและการแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอก เช่น UN 

Women, UNDP, UNICEF และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก UNESCO จะเห็นได้ว่าความเสมอภาคระหว่างเพศนั้น
ไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่หรือไม่เป็นที่รู้จักโดยสิ้นเชิงในหมู่โรงเรียนและครู แต่กระนั้นก็ตามผู้คนยังไม่เข้าใจ
ประเด็นปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างถ่องแท้  

 การกล่าวว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมีกลไกและสถาบันของรัฐเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนั้น
เป็นเรื่องจริงในระดับชาติ มีหน่วยงานในกระทรวงที่รับผิดชอบในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ผลการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่มีสถาบันที่เป็นทางการ เช่น ระดับกระทรวง คณะกรรมการระดับชาติ 
หรือระดับกรมในกระทรวง หากเราจัดองค์กรเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มอาจเรียกได้ว่าเป็น กลไกสตรีแห่งชาต ิ 
National Women's Machinery (NWM) ซึ่งจะช่วยให้เราจะเข้าใจถึงบทบาทและพันธกิจของกลไกสตร ี 
แห่งชาติที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดที่องค์กรต่าง ๆ 
ภายใต้สหประชาชาติรณรงค์ เช่น UNDP, UNICEF, UNESCO และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UN Women ในแง่นี ้    
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เราต้องชื่นชมยินดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนคำนึงถึงสถานะของตนในสายตาของประชาคมโลก เนื่องจาก 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) จึงมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และต้องรายงานสถานะและความก้าวหน้า
ของผู้หญิง ตลอดจนต้องตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 นอกจากนี ้ ประเทศส่วนใหญ่ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) 

หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) หรือสหพันธ์สตรีที่ให้การสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง ทั้งนี้ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับโรงเรียน รัฐบาลท้องถิ่น และคนในท้องถิ่น ในบางประเทศจะมีความ
แข็งแรงและเข้มข้น อย่างไรก็ตาม บทบาทและอิทธิพลขององค์กรพัฒนาเอกชนสตรีหรือผู้สนับสนุน      
ภาคประชาสังคมอาจเข้มแข็งมากน้อยแตกต่างกันไปตามบริบทของประเทศ มีหลายครั้งที่กลไกสตรีแห่งชาติ 
พยายามประสานความร่วมมือกับผู้สนับสนุนจากหน่วยงานนอกภาครัฐ เราพบด้วยว่านอกเหนือจาก           
ผู้สนับสนุนจากภาคประชาสังคมแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้ยังเป็น        
นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพ เช่น แพทย์และทนายความจากหน่วยงานรัฐบาล ในระยะหลังมีสตรีจากภาคธุรกิจ
ที่เข้าให้การสนับสนุนด้วย ดังนั้นจึงสามารถสรุปว่าประเด็นทางเพศสภาพในประเทศสมาชิกอาเซียนมีผู้มี 
บทบาทจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งกลไกสตรีแห่งชาติในฐานะสถาบันที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นสตรี
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญ 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ในแง่ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนั้นยังคงแตกต่างจากกฎหมายและ
นโยบายที่กำหนดไว้  เส้นแบ่งระหว่างกฎหมายกับแนวปฏิบัตินั้นยังปรากฏอยู่  และเราจำเป็นจะต้องหาวิธีการ
ปิดช่องว่างนี้ 
 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างจากภูมิภาคอื่นในเอเชีย คือ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแผ่นดินใหญ่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของระบบเครือญาติทวิภาคี (Bilateral 

kinship) ตลอดจนการให้มรดกทั้งบุตรชายและบุตรสาว ซึ่งให้สถานะความสำคัญแก่สตรี เห็นได้ชัดว่าระบบ
ทวิภาคีช่วยให้ญาติจากฝ่ายมารดาช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีและลูก ๆ ของเธอได้ ระบบครัวเรือนแบบให้
ฝ่ายชายย้ายเข้ามาอยู่กับฝ่ายหญิง (Matrilocal residence) ยังพบเห็นได้มากโดยเฉพาะในชนบท ซึ่งช่วยให้ 
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถอยู่กับครอบครัวและญาติของเธอได้หลังแต่งงาน การปฏิบัตินี้บรรเทาความ   
ยากลำบากที่เจ้าสาวสาวต้องทนและรับใช้ครอบครัวของสามีเช่นเดียวกับเจ้าสาวในภูมิภาคอื่น ๆ ของเอเชียที่
เป็นระบบครอบครัวแบบบิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy)  

 จากเงื่อนไขกล่าวมานี้ ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไม่รุนแรง 
มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย อย่างน้อยที่สุด เด็กผู้หญิงไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้เข้าเรียน หรือ 
ห้ามมีอาชีพการงานนอกบ้าน อย่างไรก็ตาม อาเซียนในฐานะภูมิภาคก็ยังหนีไม่พ้นอุดมการณ์ของโครงสร้าง
แบบบิดาเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย Patriarchy) หรือการให้อำนาจสูงสุดแก่ผู้ชาย และค่านิยม ความเชื่อ     
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และการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายศตวรรษผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค 
ระหว่างเพศในอาเซียน เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโรงเรียน อันเป็นสถานที่ที่เรียนรู้และเสริมสร้าง    
ค่านิยมทางเพศของเด็ก โรงเรียนเป็นที่ที่เด็กและเยาวชนจะปลูกฝังค่านิยมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
โรงเรียนจึงสามารถเป็นสถานที่อันทรงพลังสำหรับเด็ก ๆ ในการรื้อถอนค่านิยมและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญ
แก่ผู้ชายแบบดั้งเดิม 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศในครั้งนี้ ได้ฉายภาพให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างความคิดความเชื่อและแนวปฏิบัติทางเพศสภาพแบบดั้งเดิมกับการแพร่หลายของ
ภาพเหมารวมทางเพศ บรรทัดฐานและการประพฤติปฏิบัติทางเพศสภาพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ได้ทำให้เด็กหญิงและผู้หญิงตกอยู่ภาวะที่เสียเปรียบเป็นอย่างมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงถูกเลือกโดยปริยายเพื่อให้
เป็นที่ที่จะช่วยหักล้างและแก้ไขบรรทัดฐาน ค่านิยมและวิธีประพฤติปฏิบัติทางเพศสภาพที่ไม่พึงปรารถนา  
เพื่อให้ได้สังคมที่มีความสมดุลระหว่างเพศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงศึกษาระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อมทั้งหมดของ  
โรงเรียน และศึกษาปัญหาการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศในประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ไขปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศและความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้ การที่คู่มือฉบับนี้อาจดู
เหมือนนำเสนอซ้ำซ้อนหรือซ้ำเสริมกันในหลายส่วน แต่เป็นความตั้งใจที่คณะผู้จัดทำต้องการสำทับในประเด็น
สำคัญยิ่งที่ต้องมีการเน้นและตอกย้ำ 

หนทางข้างหน้า 

 นอกเหนือจากการเปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคติที่เราปรารถนาซึ่งไม่ใช่งาน
ง่ายนัก การได้มาซึ่งความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนนั้นยังไม่เพียงพอ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงใน 
โรงเรียนต้องใช้เวลา ดังนั้น เราเชื่อว่าการแทรกแซงแบบคู่ขนานอื่น ๆ มีความสำคัญอย่างมาก กลยุทธ์    
หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน มาตรการอื่น ๆ ที่จะ
ขาดเสียมิได้คือ: 

1) ในการรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศต้องพยายามทำให้มีกลุ่มบุคคลต้นแบบหญิงจากวงการ
ต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนมีปัญหาเรื่องการมีผู้นำหญิง
และบุคคลต้นแบบที่เป็นผู้หญิงจำนวนน้อยเกินไป นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง
และการส่งเสริมให้มีระบบผู้หญิงสนับสนุนผู้หญิงด้วยกัน 

2) ควรมีการทำงานที่สอดประสานกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กหญิงเล่นกีฬา โดยเฉพาะการ
เข้าร่วมในประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน เนื่องจากกีฬาจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง รวมทั้งการเคารพ 
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และเห็นคุณค่าในตนของเด็กผู้หญิง อีกทั้งกีฬายังทำให้เด็กผู้หญิงโดดเด่นขึ้นมาในพื้นที่สาธารณะ    
หรืออย่างน้อยที่สุดกีฬาก็ทำให้เด็กหญิงรู้สึกสบายใจหรือไม่อึดอัดใจเมื่อต้องอยู่ในแวดวงสาธารณะ 
นอกจากนี้กีฬาที่ต้องแข่งขันกันยังช่วยสร้างสปิริตการแข่งขัน ความกล้าหาญและความกล้าที่จะเสี่ยง  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยถูกบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิมที่กดและกั้นขวางเด็กผู้หญิงไว้  

3) ขยายความร่วมมือและพันธมิตรให้กว้างขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแสวงหาความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ ภาครัฐ กลไกสตรีแห่งชาติและภาคส่วนอื่น ๆ ต้องร่วมมือกันแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพจากสถาบันการศึกษาและจากภาคธุรกิจเคยมีมาแล้ว 
แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าความร่วมมือเป็นเพียงชั่วคราวหรือเฉพาะกิจในประเด็นเฉพาะ จึงขอเสนอให ้            
ส่งเสริมการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือระยะยาว 

4) กลไกสตรีแห่งชาติควรเน้นประเด็นสำคัญบางประเด็น แต่เน้นอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนความ 
เสมอภาคระหว่างเพศอาจได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทำงานในประเด็นเฉพาะอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะ
ไปแตะหลายประเด็น ซึ่งอาจทำให้ขาดประสิทธิภาพและการรณรงค์อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

5)  กลไกสตรีแห่งชาติจำเป็นต้องได้รับการเสริมความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของทรัพยากรและความสามารถ 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญ สถานภาพ และความน่าเชื่อถือ กลไกสตรีแห่งชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
สามารถมีบทบาทสำคัญและพยายามทำงานอย่างกล้าหาญ แต่จำเป็นต้องเสริมกำลังกลไกสตรีแห่งชาติ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การศึกษาของเราพบว่าในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศในการ
ศึกษานั้น กลไกสตรีแห่งชาติของหลายประเทศยังไม่สามารถโน้มน้าวหรือผลักดันกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ปฏิบัติตามคำขอได้ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานอื่นยังไม่ให้ความร่วมมือกับกลไกสตรีแห่งชาติเท่าที่ควร  

6) การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายมาปฏิบัติมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบรรลุความ
เสมอภาคระหว่างเพศ ผลการศึกษาพบว่าในหลายประเด็น เช่น การล่วงละเมิดทางเพศหรือความ
รุนแรงทางเพศในโรงเรียน ควรมีนโยบายที่ครอบคลุมพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการ 
การล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนไม่ควรปล่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยพลการ เนื่องจากนโยบายบางอย่างมักจะถูกกำหนดขึ้นจากระดับบน จึงควรมีนักรณรงค์
เรื่องเพศสภาพที่รู้วิธีทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อเกลี้ยกล่อมและโน้มน้าว กดดัน หรือกระทั่ง 
บังคับพวกเขา (หากจำเป็น) นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนบางคนจะต้องทำงานเข้ากันได้กับภาคการเมือง/
นโยบายอีกด้วย 

7) ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพกล่าวถึงความคับข้องใจเกี่ยวกับการขาดการปฏิบัติตามนโยบายและ  
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ ปรากฏการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะมีอยู่ใน
ประเทศส่วนใหญ่ที่เราศึกษา  
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สิ่งที่ต้องตระหนักคือความแตกต่างระหว่างการมีกฎหมายโดยนิตินัยกับการนำไปใช้โดยพฤตินัย ตาม 
กฎหมายแล้ว การกระทำผิดสามารถแก้ไขได้ แต่ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอื่น ๆ ทำให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างที่เป็นประเด็นคือกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับความรุนแรงภายใน
ครอบครัวที่ไม่ค่อยได้นำมาใช้หรือถูกบังคับใช้ เนื่องจากประชาชนและผู้บังคับใช้ (โดยเฉพาะตำรวจ) 
ยังคงคิดและเชื่อว่าการทะเลาะวิวาทในครอบครัวหรือความรุนแรงในครอบครัวเป็นความขัดแย้ง
ชั่วคราวที่ควรตกลงกันในครอบครัว ในทำนองเดียวกัน ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับคู่สมรสคนเดียว
ที่ตราขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่อันที่จริง   
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากฎหมายนี้มีมานานแล้ว ดังนั้นการรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจึง
จำเป็นต้องคำนึงถึงเจตคติ ค่านิยม และความเชื่อของสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ก้าวหน้า
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้เกิดผล กฎหมายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น แต่กลยุทธ์สำคัญประการหนึ่ง
คือการสื่อสารกฎหมายและสาระสำคัญและความหมายโดยรวมของกฎหมายต่อสังคม จึงจำเป็นที่   
จะต้องทำให้ทุกคนเข้าใจแก่นแท้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับ เพื่อให้เชื่อมั่นในความสำคัญ   

ความจำเป็น และความหมายของกฎหมายนั้น ๆ 

8) ดังนั้น จึงขอเสนอว่าการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นหัวใจสำคัญในการเอาชนะภาวะที่กลืนไม่เข้า
คายไม่ออกระหว่างทางนิตินัยและทางพฤตินัย ระบบการสื่อสารที่จะใช้ควรได้รับการออกแบบให้  
ครอบคลุมวิธีการที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มที่หลากหลายในสังคม เนื่องจากโลกทุกวันนี้มีความ  
หลากหลาย การกำหนดเป้าหมายผู้รับสารที่หลากหลายด้วยระบบและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
จึงควรเป็นเป้าหมายของเรา 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างผลการสำรวจ - ประเทศไทย 

การสำรวจความคิดเห็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย 
(สำรวจครั้งที่ 1) 

 การสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ
เพื่อการจัดทำคู่มือ และเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในระยะที่ 2 ของโครงการการขจัดอคติทางเพศ และการ
ใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเกิดการการริเริ่มของ    
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดำเนิน   
โครงการโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการนี้เป็น   
ส่วนหนึ่งของพันธะสัญญาของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็น 
ภาพเหมารวมทางเพศและการใช้ภาษาที่แฝงอคติทางเพศในตำราเรียนของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1. ระเบียบวิธีการศึกษาและข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

 การสำรวจนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2563 โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชา
สังคมร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0	
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ภูมิภาคเพศ

ระดับการศึกษา ศาสนา



	 การสำรวจความคิดเห็นสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-25 ปี กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,197 คน โดยมีจำนวนผู้หญิง (56%) มากกว่าผู้ชาย (44%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (67%) และปริญญาตรี (26%) และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

2. ผลการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นความคิดเห็นจากเยาวชนใน 3 ประเด็นหลักคือ (1) ความเท่าเทียม

ทางเพศในสถานศึกษา (2) บทบาททางเพศ และ (3) การคุกคามทางเพศ 

2.1 ความเท่าเทียมทางเพศในสถานศึกษา 
โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะความเข้าใจมิติต่าง ๆ ของเพศสภาวะ นักเรียนจะซึมซับและ

เรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคมรวมทั้งภาพเหมารวมทางเพศผ่านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ครูเป็นบุคคลหลักที่
มีความสำคัญในการหล่อหลอมเจตคติทางสังคม ซึ่งนักเรียนก็จะซึมซับเจตคติด้านบรรทัดฐานทางสังคมและ
การให้คุณค่าต่าง ๆ จากครูผู้สอนไปโดยปริยาย เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ
ซึ่งนักเรียนรับรู้ผ่านโรงเรียน การสำรวจครั้งนี้จึงมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับความเท่าเทียมทางเพศใน   
สถานศึกษาสามประเด็น คือ (1) การปฏิบัติของครู (2) การบ่มเพาะภาวะผู้นำ (3) การใช้พื้นที่ในโรงเรียน  
เพื่อการกีฬา 

1) การปฏิบัติของครู 
คำถามของการศึกษาในประเด็นนี้เน้นการสำรวจความคิดเห็นว่า ครูปฏิบัติต่อนักเรียนชายและ

นักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่ โดยอาจเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปเช่น ความเท่าเทียมในการให้ความสนใจ  
นักเรียนในห้องเรียน การจัดสรรงานที่จะเพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียน การให้รางวัลชื่นชมและการลงโทษ     
ซึ่งโดยรวมแล้วการสำรวจความคิดเห็นพบว่า ครูปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ในภาพรวมไม่มีข้อ  
แตกต่างมากนักในคำตอบของผู้ให้ข้อมูลต่างเพศหรือต่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจก็เป็นที่
สังเกตได้ว่ามีความแตกต่างในการตอบของผู้ตอบเพศหญิงและเพศชายกลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ความไม่เท่าเทียม 

333

กรงุเทพ 
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ท่านคดิว่า ครู/อาจารย์ ในสถาบนัการศกึษาของท่าน  
ปฏบิตัต่ิอนักเรียนหญิงและชายเท่าเทยีมกันหรือไม่

กรุงเทพ ปริมณฑลและภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

ท่านคิดว่า ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของท่าน ปฏิบัติต่อนักเรียนหญิงและชายเท่าเทียมกันหรือไม่



	

 2) การบ่มเพาะภาวะผู้นำ 
บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนคือการบ่มเพาะภาวะผู้นำของนักเรียน ทักษะความเป็น 

ผู้นำ เช่น ความมั่นใจ การจัดการ การตัดสินใจ ล้วนแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย อย่างไร
ก็ตามด้วยเจตคติดั้งเดิมที่ว่าบทบาทผู้นำควรเป็นของเพศชาย อาจเกิดเป็นอคติของผู้สอนและส่งผลให้มิได ้
ผลักดันและหล่อหลอมศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนหญิงอย่างเต็มที่ และยังอาจส่งผ่านความเชื่อไปยัง
นักเรียนว่าเพศชายเป็นผู้นำได้ดีกว่าเพศหญิง 
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ท่านคดิว่า ครู/อาจารย์ ในสถาบนัการศกึษาของท่าน  
ปฏบิตัต่ิอนักเรียนหญิงและชายเท่าเทยีมกันหรือไม่ 

ชาย หญิง 

ท่านคิดว่า ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของท่าน ปฏิบัติต่อนักเรียนหญิงและชายเท่าเทียมกันหรือไม่

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

นกัเรียนหญิงเหมาะสมกวา่ นกัเรียนชายเหมาะสมกวา่ นกัเรียนหญิงหรือนกัเรียนชายก็เหมาะสมทั 8งนั 8น 

ในโรงเรียน โดยทั-ว ๆ ไป ท่านคดิว่าใครเหมาะสมที-จะเป็นผู้นํานักเรียน

ชาย หญิง 

ในโรงเรียน โดยทั่ว ๆ ไป ท่านคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้นํานักเรียน



 การศึกษาในประเด็นนี้ได้หยิบยกเรื่องผู้นำนักเรียนมาเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำ  นักเรียนส่วนใหญ่ 
(91.3%) ตอบว่าทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ ส่วนผู้ที่ตอบว่านักเรียน 
ชายมีความเหมาะสมมากกว่ามีจำนวนผู้ตอบเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ชาย 6.7%, หญิง 2.1%)  

แม้ผลจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าโดยทั่วไปทั้งหญิงและชายล้วนมีความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้น ยังคงพบว่าทั้งในประเทศไทยและในอาเซียนนักเรียนชายได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้นำมากกว่านักเรียนหญิง ยกเว้นในประเทศพม่าซึ่งได้มีการจัดสรรให้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น    
ผู้นำห้องและผู้นำอื่นในโรงเรียนมีจำนวนเท่า ๆ กัน 

 3) การใช้พื้นที่ในโรงเรียนเพื่อการกีฬา 
นักเรียนหญิงและชายควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนสำหรับการเล่นกีฬา

และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยยังคงมีกีฬาบางประเภท เช่น ฟุตบอล ที่ถูกมองว่าเป็น “กีฬาของผู้ชาย” 

จึงยากสำหรับที่ผู้หญิงจะเข้าไปร่วมเล่นด้วย  ในหลาย ๆ โรงเรียนจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสนามบาสเกตบอลและ
ฟุตบอลนั้นมักเต็มไปด้วยผู้เล่นเพศชาย ดังนั้นผู้หญิงจึงขาดโอกาสที่พัฒนาทักษะกีฬาและความแข็งแรงของ
ร่างกาย นักเรียนหญิงมักถูกจำกัดให้ทำกิจกรรมที่สังคมมองว่าเป็นกิจกรรมของเพศหญิง และผลของการ
สำรวจความคิดเห็นก็ตอกย้ำในประเด็นนี ้ โดยผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจถึง 67.9% ให้ความเห็นว่านักเรียนชายใช้
พื้นที่ในโรงเรียนมากกว่านักเรียนหญิง 
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ท่านคดิว่าการใช้พื 0นที2ในโรงเรียนเพื2อการกีฬา ใครใช้พื 0นที2มากกว่ากัน
 ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ชาย หญิง 

ท่านคิดว่าการใช้พ้ืนที่ในโรงเรียนเพ่ือการกีฬา ใครใช้พ้ืนที่มากกว่ากัน 
ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง



2.2. บทบาททางเพศ 

บทบาททางเพศเป็นบรรทัดฐานพฤติกรรมที่แต่ละสังคมวางไว้ว่าเหมาะสมสำหรับแต่ละเพศ  ในสังคม1

ไทยเราจะเห็นการแบ่งบทบาทเช่นนี้อย่างชัดเจนว่างานใดควรเป็นของผู้ชาย ผู้หญิง เด็กชาย เด็กหญิง โดยมี
พื้นฐานมาจากบรรทัดฐานดั้งเดิมนี้เอง ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงมักถูกสอนและจัดสรรให้ทำงานบ้าน ส่วนเด็ก
ผู้ชายมักจะได้เล่นหรือให้ช่วยงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 

1) บทบาททางเพศภายในบ้าน 
บทบาทที่สังคมวางไว้สำหรับเพศหญิงและชายอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมองมายังภาพ

ของการใช้ชีวิตในบ้านของชายและหญิง ในการสำรวจครั้งนี้ได้ศึกษาในประเด็นนี้ โดยถามความเห็นต่อบทบาท 
ดั้งเดิมกับบทบาทที่สลับด้านกัน 

บทบาทดั้งเดิม 

		

 UNICEF (2017).  https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/1

Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
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รูปแม่และลูกสาวทาํกับข้าวและล้างจาน  
ในขณะที:พ่อและลูกชายนั: งดกีูฬาทางโทรทศัน์

ชาย หญิง 

รูปแม่และลูกสาวทํากับข้าวและล้างจาน 
ในขณะที่พ่อและลูกชายนั่งดูกีฬาทางโทรทัศน์



บทบาทสลับด้าน 

 บทบาทดั้งเดิมในบ้านที่ชินตามักจะเป็นภาพของผู้หญิงทำงานบ้านหรือผู้ชายดูรายการกีฬาทาง   
โทรทัศน์ ในการสำรวจความคิดเห็นก็พบว่าผู้ร่วมตอบคำถามสำรวจคิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด (ชาย 51.32%, 

หญิง 45.58%) รู้สึกว่าภาพที่เป็นบทบาทดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ส่วนที่น่าสนใจคือกรณีที่เมื่อบทบาท
สลับกัน ผู้ตอบทั้งเพศหญิงและชายไม่ได้รู้สีกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสัดส่วนที่สูงที่สุดดังเช่นคำตอบของ 
บทบาทดั้งเดิม โดยเฉพาะผู้ตอบที่เป็นผู้หญิง มีจำนวน 39.08% ที่รู้สึกว่า “เป็นเรื่องที่พอรับได้” มากกว่า 
“เป็นเรื่องปกติธรรมดา” (29.24%) 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการสำรวจโดยพื้นฐานระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มที่มีระดับการ
ศึกษาต่ำที่สุด คือระดับมัธยมศึกษานั้น โดยทั่วไปมีความคิดเห็นว่าทั้งบทบาทดั้งเดิมและบทบาทสลับด้านนั้น 
เป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นเรื่องที่พอรับได้ สำหรับกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดคือระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น 
พบว่าไม่มีผู้ใดตอบว่าบทบาทสลับด้านนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา และในกลุ่มนี้มีผู้ตอบกว่าครึ่งที่มีความเห็นว่า
บทบาทสลับด้านนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ค่อยได้ ผลการสำรวจนี้จึงชี้ให้เห็นว่าการศึกษาในประเทศไทยมิได้มี
บทบาทมากนักในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและคุณค่าดั้งเดิมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย 
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เป็นเรื'องปกต ิธรรมดา เป็นเรื'องที'พอรับได้ เป็นเรื'องที'รับไมค่อ่ยได้ รับไมไ่ด้เลย ไมต่อบ/ไมท่ราบ/ไมส่นใจ 

รูปแม่ทาํงานอยู่กับคอมพวิเตอร์ ส่วนลูกสาวเล่นเกมส์บนโทรศัพท์มือถอื 
ในขณะทีDพ่อและลูกชายซักผ้าและถบู้าน

ชาย หญิง 

รูปแม่ทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์ ส่วนลูกสาวเล่นเกมส์บนโทรศัพท์มือถือ 
ในขณะที่พ่อและลูกชายซักผ้าและถูบ้าน



บทบาทดั้งเดิม 

บทบาทสลับด้าน 

  

  

338

เป็นเรื'องปกต ิ
ธรรมดา 

เป็นเรื'องที'พอรับได้ 
เป็นเรื'องที'รับไม่

คอ่ยได้ 
รับไมไ่ด้เลย 

ไมต่อบ/ไมท่ราบ/ไม่
สนใจ 

มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ 46.89% 39.80% 7.96% 4.60% 0.75%
อนปุริญญา/เทียบเทา่ 61.11% 30.56% 4.17% 4.17%
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 48.57% 33.97% 8.57% 6.98% 1.90%
สงูกวา่ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 33.33% 16.67% 33.33% 16.67%
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รูปแม่และลูกสาวทาํกับข้าวและล้างจาน 
ในขณะที:พ่อและลูกชายนั: งดกีูฬาทางโทรทศัน์

รูปแม่และลูกสาวทํากับข้าวและล้างจาน 
ในขณะที่พ่อและลูกชายนั่งดูกีฬาทางโทรทัศน์

เป็นเรื'องปกต ิ
ธรรมดา 

เป็นเรื'องที'พอรับได้ 
เป็นเรื'องที'รับไมค่อ่ย

ได้ 
รับไมไ่ด้เลย 

ไมต่อบ/ไมท่ราบ/ไม่
สนใจ 

มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ 32.59% 40.80% 16.04% 10.20% 0.37%
อนปุริญญา/เทียบเทา่ 33.33% 30.56% 25.00% 11.11%
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 36.83% 37.78% 14.29% 11.11%
สงูกวา่ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 33.33% 50.00% 16.67%
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รูปแม่ทาํงานอยู่กับคอมพวิเตอร์ ส่วนลูกสาวเล่นเกมส์บนโทรศัพท์มือถอื  
ในขณะทีDพ่อและลูกชายซักผ้าและถบู้าน

รูปแม่ทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์ ส่วนลูกสาวเล่นเกมส์บนโทรศัพท์มือถือ 
ในขณะที่พ่อและลูกชายซักผ้าและถูบ้าน



 2) ความสัมพันธ์ของหญิงและชาย 
ความสัมพันธ์ของหญิงและชายก็แสดงออกถึงบทบาททางเพศได้เช่นกัน โดยในสังคมไทยนั้นบทบาท

ทางเพศดั้งเดิมของการจีบและเกี้ยวพาราสีมักถูกกำหนดว่าเป็นบทบาทที่ฝ่ายชายควรเป็นคนเริ่ม และฝ่ายหญิง
นั้นควรต้องเรียบร้อยรักนวลสงวนตัว การสำรวจความคิดเห็นได้ศึกษาถึงบทบาทของหญิงชายที่เกี่ยวโยง   
กับประเด็นนี้ในสองคำถาม คือ (1) ฝ่ายหญิงจะเข้าไปจีบผู้ชายก่อนได้หรือไม่ และ (2) ผู้หญิงจะขอผู้ชาย   
แต่งงานก่อนได้หรือไม่ 

	

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามเจตคติดั้งเดิมที่จำกัดบทบาทของผู้หญิงในประเด็นนี้ โดยใน
ทั้งสองคำถามมีผู้ที่ตอบว่า “ได้” เป็นจำนวนที่สูงมาก โดยผู้จำนวนชายที่ให้คำตอบดังกล่าวมีมากกว่าผู้หญิง 
อย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตว่าในคำถามที่สอง ที่กล่าวถึงเรื่องการที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานก่อนได้หรือไม่นั้น 
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ได้ นา่จะได้ ไมน่า่จะได้ ไมไ่ด้เดด็ขาด เฉย ๆ อยา่งไรก็ได้ 

ท่านคดิว่า ผู้หญิงจะเข้าไปจบีผู้ชายก่อน ได้หรือไม่

ชาย หญิง 

ท่านคิดว่า ผู้หญิงจะเข้าไปจีบผู้ชายก่อน ได้หรือไม่
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ได้ นา่จะได้ ไมน่า่จะได้ ไมไ่ด้เดด็ขาด เฉย ๆ อยา่งไรก็ได้ 

ท่านคดิว่า ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานก่อน ได้หรือไม่

ชาย หญิง 

ท่านคิดว่า ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานก่อน ได้หรือไม่



มีผู้ตอบว่า “ได้” เป็นจำนวนที่น้อยกว่าในข้อแรกซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การก้าวข้ามนั้นยังมิได้เป็นไปโดยสมบูรณ์ 

2.3 การล่วงละเมิดทางเพศ 

การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเยาวชนยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ในการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งนี้ผู้ตอบส่วนใหญ่ (85%) ให้ความเห็นว่าทั้งตัวเองและเพื่อนไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตาม
ผลสำรวจแสดงให้เห็นสัดส่วนของความแตกต่างของความเห็นของผู้ตอบที่มาจากต่างศาสนา หรือมีระดับ 
การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ นอกจากพุทธและอิสลาม รวมทั้งผู้ที่มีระดับการศึกษา  
สูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุดที่ระบุว่าตนเองหรือเพื่อนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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พทุธ อิสลาม คริสต์ และอื3น ๆ 

ท่านหรือเพื+อนของท่าน เคยถกูลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ
หรือไม่

เคย ไมเ่คย ไมแ่นใ่จวา่เป็นการถกูลวนลามหรือลว่งละเมิดทางเพศหรือไม ่

ท่านหรือเพ่ือนของท่าน เคยถูกลวนลาม หรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
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มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ อนปุริญญา/เทียบเทา่ ปริญญาตรี/เทียบเทา่ สงูกวา่ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 

ท่านหรือเพื+อนของท่าน เคยถกูลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ
หรือไม่

เคย ไมเ่คย ไมแ่นใ่จวา่เป็นการถกูลวนลามหรือลว่งละเมิดทางเพศหรือไม ่

ท่านหรือเพ่ือนของท่าน เคยถูกลวนลาม หรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่



 ในประเด็นเดียวกันนี้ เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่ากรณีถูกเพื่อนหรือบุคคลอื่นล่วงละเมิดทางเพศ  
จะบอกใครหรือหน่วยงานใด ผลของคำตอบสรุปได้ดังนี้ คือ 

• หากการล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นการกระทำโดยครู ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจะบอกพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง (66.71%) ครู (21.89%) และตำรวจ (18.13%) 

• หากการล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นการกระทำโดยเพื่อนหรือบุคคลอื่น ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ว่าจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง (55.6%) ครู (28.6%) และตำรวจ (19%) 

 ความเห็นดังกล่าวนั้นเมื่อเปรียบเทียบคำตอบระหว่างผู้ตอบต่างศาสนา ภูมิภาค และระดับการศึกษา
แล้วไม่มีความแตกต่างมากนัก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ยังเป็นบุคคลซึ่ง   
เยาวชนให้ความไว้วางใจในการช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ร้ายแรงกรณีล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น
สำหรับผู้ปกครองและครูจึงมีความสำคัญที่จะพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
กรณีล่วงละเมิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการดูแลในเรื่องนี้เป็นประเด็นเปราะบางที่จะต้องใช้ความรู ้       
ความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อจะไม่สร้างบาดแผลหรือความเสียหายเพิ่มเติมหากรับมืออย่างไม่เหมาะสม 
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กริยา ท่าทาง ของนักเรียน 

การแต่งกาย ของนักเรียน 

นักเรียน อยู่ในสถานที6ที6ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ  

นักเรียน อยู่ในช่วงเวลาที6ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ 

สถานะทางสังคม/เศรษฐกจิ ของนักเรียนที6ด้อยกว่า (จงึไม่กล้าปฏเิสธ) 

สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสตปัิญญาของนักเรียน 

นักเรียนไม่รู้/ไม่ตระหนักว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ 

นักเรียนไม่นึกว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ (ไม่เป็นไร เป็น… 

ผู้ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศไม่ตระหนักว่าเป็นเรื6องการลวนลามหรือ… 

นักเรียน ถกูล่อลวง 

 นิสัย/พฤตกิรรมเฉพาะตวัของผู้ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ 

 ผู้ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ ได้รับแรงจงูใจจากการเสพสื6อออนไลน์ … 

การที&นักเรียนถกูลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศนั:นเกดิจากสาเหตุใด

ชาย หญิง 

การที่นักเรียนถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศนั้นเกิดจากสาเหตุใด



  ผลจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและชายส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้ล่วงละเมิด ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดนิสัยและ
กลายเป็นพฤติกรรมดังกล่าวมักจะมาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียม ความเชื่อเหมารวมเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศรวมถึงความเป็นหญิงเป็นชาย ซึ่งประเด็นปัจจัยเหล่านี้ควรมีการศึกษาในขั้นลึกต่อไป      
นอกจากนี้จากผลการสำรวจความคิดเห็นยังพบว่า มีผู้ตอบจำนวนมากพอสมควรที่ให้ความเห็นว่าการ       
ล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากการแต่งกายของนักเรียน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงมุมมองที่ว่าความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น
นั้นเกิดจากตัวผู้ถูกกระทำเองเป็นต้นเหตุ มุมมองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพเหมารวมทางเพศที่ยังฝังรากลึก 
อยู่ในสังคมไทย 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การสำรวจความคิดเห็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย 
(สำรวจครั้งที่ 2) 

 การสำรวจความคิดเห็นครั้งที่สองนี้ เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นที่ได้ดำเนินการ
ไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ร่วมกับนิด้าโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับการกีดกัน 
ทางเพศและการคุกคามทางเพศ การสำรวจยังมุ่งเน้นการสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน โดยคำถามมี
จำนวนทั้งหมด 10 คำถาม แบ่งเป็นประเด็นหลักสองประเด็นคือ การคุกคามทางเพศ และมาตรการของ     
โรงเรียนในการลดความไม่เท่าเทียมทางเพศและการคุกคามทางเพศ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นปัญหาของความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศต่าง ๆ ที่นักเรียนหญิงในประเทศกำลังเผชิญอยู่ 

1. ระเบียบวิธีการศึกษาและข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

การสำรวจสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 15-25 ปี จำนวน 1,308 คน โดยมีสัดส่วนของ
เพศหญิง 60% และเพศชาย 40% เป็นการสุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ 
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เพศ

ระดับการศึกษา ศาสนา

ภูมิภาค



2. ผลการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นความคิดเห็นในสองประเด็นหลัก คือ (1) การคุกคามทางเพศ และ 
(2) มาตรการของโรงเรียนในการลดความไม่เท่าเทียมทางเพศและการคุกคามทางเพศ 

 2.1 การคุกคามทางเพศ 

 1) ความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศ 

    ผลจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าการ 
คุกคามทางเพศยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นักเรียน
จำนวนมากเผชิญอยู่ โดยผู้ตอบ 55.12% ระบุว่า
ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางเพศใน 
โรงเรียนหรือระหว่างการเดินทางมาโรงเรียน 
และมีผู้ตอบเพียง 13% ที่ระบุว่าไม่มีความเสี่ยง
เลย ทั้งนี้โดยรวมแล้วนักเรียนหญิงรู้สึกว่ามีความ
เสี่ยงมากกว่านักเรียนชาย 
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นักเรียนมีความเสี-ยงจากการถกูคุกคามทางเพศในโรงเรียน หรือระหว่างการ
เดนิทางไปโรงเรียน หรือไม่

หญิง ชาย 

นักเรียนมีความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียน 
หรือระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนหรือไม่

มีความเสี(ยงมาก 
16% 

คอ่นข้างมีความ
เสี(ยง 
55% 

ไมค่อ่ยมีความเสี(ยง 
16% 

ไมมี่ความเสี(ยงเลย 
13% 

ความเสี(ยงจากการถกูคุกคามทางเพศความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศ



 

 นอกจากนั้นยังพบว่ามีความแตกต่างของความเห็นเมื่อเปรียบเทียบผลโดยจำแนกตามภูมิภาค    
โดยกลุ่มผู้ตอบจำนวนมากจากกรุงเทพ รวมทั้งปริมณฑลและภาคกลาง ระบุว่ามีความเสี่ยงมากและค่อนข้าง 
มีความเสี่ยง 

  2) สถานที่ในโรงเรียนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 

 สถานที่ในโรงเรียนซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจให้ความเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคุกคาม ได้แก่ 
ห้องเก็บของที่อยู่ในบริเวณเปลี่ยว (62.16%) สถานที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงรองลงมาได้แก่ห้องเรียน (48.2%) 

และห้องน้ำ (41.82%) ซึ่งผลการสำรวจนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง    
ระบุสถานที่เหล่านี้ หลายประเทศระบุถึงความเสี่ยงของห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างไกลจากตึกเรียน สำหรับสถานที่ความ
เสี่ยงต่ำได้แก่ ห้องเรียน โรงยิม และบริเวณบันได ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานที่เหล่านี้มีการก่อสร้างที่ต่างกัน
ไปตามแต่การออกแบบ ตัวอย่างเช่นในบางโรงเรียนที่บันไดเป็นแบบโปร่ง มักจะมีกรณีที่นักเรียนชายแอบมอง
และล้อเลียนนักเรียนหญิงที่เดินขึ้นบันได ซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็เป็นการคุกคามทางเพศในรูปแบบหนึ่ง   
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กรุงเทพ ปริมณฑลและภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

นักเรียนมีความเสี-ยงจากการถกูคุกคามทางเพศในโรงเรียน หรือระหว่างการ
เดนิทางไปโรงเรียน หรือไม่

มีความเสีAยงมาก คอ่นข้างมีความเสีAยง ไมค่อ่ยมีความเสีAยง ไมมี่ความเสีAยงเลย 

นักเรียนมีความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียน 
หรือระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนหรือไม่



 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า แม้แต่สถานที่ซึ่งมีผู้ใช้สอยจำนวนมากก็ยังมีความเสี่ยง โดยแม้มีผู้ตอบ
จำนวน 51.91% ให้ความเห็นว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และโรงยิม (46.33%) ก็เช่นเดียวกัน 
แต่ในทั้งสองสถานที่นี้ก็มีผู้ที่ให้ความเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดเช่นกัน (ห้องเรียน 
9.87%, โรงยิม 15.6%) ซึ่งนักเรียนหญิงที่มองว่าสถานที่เหล่านี้มีความเสี่ยงจำนวนมากกว่านักเรียนชาย  
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ควรจะต้องมีการศึกษาต่อไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น 

	 3) มุกตลกเหยียดเพศ 

 มุกตลกต่าง ๆ โดยเฉพาะมุกที่มีเนื้อหาด้านเพศนั้นมีอยู่ในเกือบทุกวัฒนธรรม   มุกตลกเหล่านี้มีหลาย
รูปแบบ เช่น การเล่าเรื่อง นิทานการ์ตูน รูปวาด คำผวน ซึ่งสิ่งที่ผู้คนทั่วไปมักไม่ได้คำนึงถึงคือมุกเหล่านี้อาจ
เป็นการคุกคามทางเพศได้ในรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นถึงแม้มุกตลกที่มีเนื้อหาด้านเพศจะมีความไม่เหมาะสม 
แต่ก็มีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เมื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้มุกเหล่านี้กลับถูกมองว่า “ขาดอารมณ์ขัน” 

อย่างไรก็ตามผู้ที่รู้สึกตลกขบขันไปกับมุกเหล่านี้อาจยังไม่รับรู้ว่าเขาเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่รู้สึกเช่นนั้น ดังเช่น
ในการสำรวจความคิดเห็นในการศึกษาครั้งนี้ที่เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกต่อมุกตลกที่มีเนื้อหาด้านเพศ พบว่า 
ผู้ตอบส่วนใหญ่ (หญิง 69%, ชาย 46%) ให้ความเห็นว่า “ไม่รู้สึกขบขัน และรู้สึกว่ามุกตลกนั้นไม่เหมาะสม” 

ซึ่งความเห็นของผู้ตอบทุกเพศ ภูมิภาค ศาสนา และระดับการศึกษา ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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หญิง ชาย 

สถานที่ในโรงเรียน ที่ความเสี่ยงมาก - มากที่สุด



 

2.2 มาตรการของโรงเรียนในการลดความไม่เท่าเทียมทางเพศและการคุกคามทางเพศ 

1) ความไม่เท่าเทียมทางเพศในโรงเรียน 

 โรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การเหมารวมทางเพศอาจถูกตอกย้ำ
โดยที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไม่รู้ ผ่านทางหลักสูตรการเรียนการสอน ภาษา กีฬา ครู บุคลากรในโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียน อย่างไรก็ตามในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ในโรงเรียน ผู้ตอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นดีขึ้นกว่าในอดีต 
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ท่านรู้สึกอย่างไรกับมุกตลกที่มีเนื้อหาด้านเพศ หรือการล้อเลียนด้านเพศสภาพ
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 ในการศึกษาหนทางเพื่อนำไปสู่การลดความไม่เท่าเทียมทางเพศในโรงเรียน การสำรวจความคิดเห็น
สอบถามถึงกลุ่มผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในโรงเรียน ซึ่งผู้ตอบส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน (37.39%) และนักเรียน (36.39%) มีบทบาทสำคัญ
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ (10.93%) ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครอง (9.63%) สภานักเรียน 
(1%) และสมาคมศิษย์เก่า (0.54%) 

 นอกจากนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ โรงเรียนสามารถปรับปรุง    
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยได้ เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ผู้หญิงมักจะเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าและใช้เวลานานกว่า 
ผู้ชาย แต่เรากลับพบว่าโรงเรียนมักจะมีจำนวนห้องน้ำชายและหญิงจำนวนเท่ากัน ซึ่งทำให้คิวแถวเข้าห้องน้ำ
ของห้องน้ำหญิงยาวกว่ามาก และทำให้นักเรียนหญิงยิ่งต้องเสียเวลานานกว่าในการเข้าห้องน้ำเมื่อเปรียบเทียบ
กับนักเรียนชาย ในการศึกษาจึงสำรวจความคิดเห็นในประเด็นว่า โรงเรียนควรมีจำนวนห้องน้ำหญิงมากกว่า
ห้องน้ำชายหรือไม่ ซึ่งผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย  
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ในโรงเรียนควรมีจํานวนห้องนํ้าหญิงมากกว่าห้องนํ้าชาย
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กลุ่มใดสาํคัญที0สุดในการแก้ไขปัญหาเรื0องความเหลื0อมลํ >าทางเพศในโรงเรียน

หญิง ชาย 

กลุ่มใดสําคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมลํ้าทางเพศในโรงเรียน



3. บทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการคุกคามทางเพศ 

มาตรการป้องกัน ในด้านบทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้น ผู้ตอบ 33.24% 

มีความคิดเห็นว่าครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องคอยสอดส่องดูแลนักเรียนและผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด และผู้ตอบอีกจำนวน 33.56% เห็นว่าควรมีการอบรมนักเรียนให้รู้จักดูแลตัวเองจากการคุกคาม 
ทางเพศ นอกจากนั้นมีผู้ตอบจำนวน 29.51% เห็นว่าโรงเรียนควรกำหนดมาตรการ กฎระเบียบและบังคับใช้
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องการการคุกคามทางเพศ และผู้ตอบจำนวน 21.94% เห็นว่าโรงเรียนควรปรับปรุง 
อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ โดยผู้ที่มีความเห็นว่าโรงเรียนปลอดภัย     
ดีอยู่แล้วมีเพียง 11.01% 

  มาตรการดูแลกรณีการคุกคามทางเพศ สำหรับกรณีมาตรการการดูแล  เมื่อเกิดสถานการณ์ 
การคุกคามทางเพศขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ได้สอบถามความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีมาตรการอย่างไรในการบริหาร 
ดูแล ซึ่งมาตรการเหล่านี้อาจรวมถึง (1) มาตรการการตรวจสอบและการลงโทษ (2) ความยุติธรรมของคดี   
(3)  กระบวนการในการลงโทษ และ (4) การดูแลจิตใจของผู้ถูกกระทำ โดยผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า   
โรงเรียนบริหารจัดการสถานการณ์ทั้งสี่มิตินี้ได้ดี (49.39%, 49.01%, 44.65%, และ 43.88% ตามลำดับ)   
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โรงเรียนควรปรับปรุงในเรื0องใด เพื0อสร้างความปลอดภยัจากการคุกคามทาง
เพศ

โรงเรียนควรปรับปรุงในเรื่องใด เพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ



  

 จากผลการศึกษาแสดงถึงมาตรการในการดูแลของโรงเรียนในกรณีการดูแลและบริหารจัดการกรณี
การคุกคามทางเพศที่มีการปรับปรุงได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการคุกคามทางเพศก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังมีอยู่ใน 
โรงเรียน โดยมีผู้ตอบการสำรวจความคิดเห็นนี้จำนวนน้อยมากที่รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยจากการ
คุกคามทางเพศ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ตอบส่วนใหญ่รับรู้
ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียน และผู้ตอบยังรับรู้ถึงบทบาทสำคัญของโรงเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนในการป้องกัน ดูแล และลงโทษกรณีการคุกคามทางเพศ และนักเรียนก็รับรู้ความรับผิดชอบโรงเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน 

เพศศึกษา  เยาวชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเพศอยู่เสมอ   ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสื่อ
และในหมู่เพื่อน ซึ่งคุณภาพของข้อมูลความรู้นั้นก็มีความหลากหลาย และความรู้ที่ผิดอาจสร้างอันตรายได ้
ดังนั้นเพศศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งหากมีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างผลเชิงบวก
ต่อนักเรียน ทั้งในช่วงระหว่างการเล่าเรียนจวบจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 

 การศึกษาจากรายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา  พบว่ายังมี    2

ช่องว่างในการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรที่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเพศสภาวะ อำนาจ สิทธิ 
ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ บรรยากาศการเรียนที่ไม่เอื้อต่อการตั้งคำถาม ทักษะของครู   
ผู้สอนในการการจัดการสอนเพศวิถีศึกษา การขาดแคลนเอกสารตำรา และการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 
สิ่ง เหล่านี้ล้วนเป็นข้อท้าทายสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข สำหรับผู้เรียนนั้นการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ได้

 Centre for Health Policy Studies, Mahidol University (2016).  Review of Comprehensive Sexuality Education in Thailand.2
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ถามในประเด็นหัวข้อที่สนใจเรียนรู้ ซึ่งผู้ตอบชาย (63%) และหญิง (58%) ให้ความคิดเห็นว่า หัวข้อที่เกี่ยวกับ
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและร่างกายของตัวเองและผู้อื่นเป็นหัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ และหัวข้อรองลงมา 
ได้แก่การมีทักษะการจัดการกับแรงกดดันและเทคนิคการปฏิเสธ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ไม่แตกต่างกันใน           

ผู้ตอบทุกศาสนา 
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